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*bliep?
•		een	simkaart

•	de	hele	dag	online	voor	€	0,50

•	sneller	internet,		
gratis	onderling	bellen		
voor	€	1	per	dag	

•	per	dag	betalen	

•	voor	in	je	smartphone

•	tegoed	delen	met	vrienden		
via	deelknop



*bliep!
•	ontwikkeld	door	jongeren,	
voor	jongeren	en	gerund	
door	jongeren

•		…maar	iedereen	is	welkom

•	geen	kleine	lettertjes

•	het	enige	sterretje	
staat	in	de	naam

•	onbeperkt	is	echt	onbeperkt

•	sociaal

•	gericht	op	internetten



Onbeperkt?
Dus	als	ik	42.356	sms-jes	
wil	versturen	vanavond,	
kan	dat	dan?

 
Ja, dat kan, zelfs het dubbele,  
of nog meer, wat jij wil.



 
“Joost en ik hebben de telecomwereld 
van binnenuit gezien, hoe het werkt 
en wat er allemaal niet werkt. We 
kennen alle trucjes, we weten hoe de 
klanten misleid kunnen worden, hoe 
je meer kunt verdienen aan klanten.”

De	start
Jochem Wieringa en Joost van der Plas vormen samen 

de directie van *bliep. Joost is verantwoordelijk voor 

het algemene beleid en de marketing, Jochem voor 

Product & Operations. Beiden zijn afkomstig uit de tele-

comwereld en ontmoetten elkaar bij Hyves.  “Het idee 

om een telecomproduct voor de nieuwste generatie te 

ontwikkelen hadden we al snel. Maar het loslaten van 

de methodes en manier van denken was heel lastig. De 

typische telecom-trucjes waren voor ons ook een ma-

nier om meer geld te verdienen en daar kwam je altijd 

goed mee weg. Jongeren hebben ons keihard met de 

neus op de feiten gedrukt dat het zo niet langer werkt.” 

Langzaam maar zeker werd steeds duidelijker dat er 

fundamenteel iets mankeerde aan een werkwijze die 

tot dusverre gezien werd als logisch en de enige manier. 

Jochem: “Ik begon als talentvolle starter, ik kreeg allerlei 

trainingen, een verantwoordelijke baan. Net van de 

universiteit en dan al verantwoordelijk voor de prepaid 

marketing van een van de drie grote telecombedrijven 

in Nederland. In het begin voelde dat goed. Dat veran-

derde na een tijd, toen ik dingen wilde doen die anders 

waren. Plannen om een andere koers in te slaan wer-

den niet ondersteund, want verborgen prijsverhogin-

gen waren de norm. Ik raakte mijn energie kwijt, omdat 

ik gewoon niet trots kon zijn op een oneerlijk product, 

dat eigenlijk niemand wilde en waar niemand blij van 



werd.” Joost: “Ik werk bijna 10 jaar in de telecomwereld. 

Iedereen weet inmiddels dat de telecomindustrie een in 

zichzelf gekeerde industrie is geworden, niet gericht op 

de consument maar op het behalen van resultaten voor 

de aandeelhouders, en wij wilden iets totaal anders.” 

Telecom, of nog liever, internet, is voor jongeren een 

eerste levensbehoefte geworden, dus hoe leuk zou het 

zijn om iets te ontwikkelen waar jongeren niet alleen 

behoefte aan hebben, maar ook nog eens blij van 

worden? Het werd *bliep, een prepaid simkaart voor 

smartphones waarmee je onbeperkt kunt internetten 

voor € 0,50 per dag.

“We hebben best vaak meetings gehad met 
Joost en Jochem, dat ze met het zweet 
op hun voorhoofd stonden te vertellen 
over de trucjes die ze hadden bedacht. Je 
weet gewoon dat ze dat nooit meer zullen 
doen. Ze zijn heel eerlijk en integer en 
daardoor heel tof om met ze te werken.”

Robert van Hoesel, 18 jaar,

lid Canta- en whatthebliep-team



Het	product
Tijdens het met jongeren ontwikkelen van het product 

werd al snel duidelijk hoe diepgeworteld het wantrou-

wen voor mobiele operators is. “Die term onbeperkt 

is eigenlijk altijd al een wassen neus geweest,” aldus 

Joost, “en jongeren weten dat allang. Niets is onbeperkt, 

overal zit een grens op, altijd zijn er kleine lettertjes, het 

is alleen goedkoop de eerste dagen/weken/maanden, 

noem maar op. En in de sessies met jongeren bleek al 

snel dat als je zegt onbeperkt, dat het eindresultaat dan 

ook werkelijk onbeperkt moet zijn. Dat er geen kleine 

lettertjes mogen zijn, dat er niet stiekem ergens een 

addertje onder het gras mag zitten. En daar zijn ze heel 

fanatiek over.” Om succesvol te kunnen zijn moet *bliep 

dan ook voldoen aan de volgende eisen: het product 

moet echt helemaal kloppen, er mag niet op bezuinigd 

worden, moet mooi zijn om te zien, simpel in gebruik 

en precies doen wat het belooft. Daarnaast moet het 

product zichzelf gaan verkopen, via jongeren die het 

gebruiken en die enthousiast zijn. “Want zeggen dat je 

eerlijk bent en beter dan de rest gaat uiteraard hele-

maal niet werken. Jongeren moeten het gebruiken, het 

zien en voelen, gaan geloven en dan vertellen aan hun 

vrienden, anders werkt het niet.”

 
“*bliep is ontwikkeld voor maar vooral 
ook door jongeren. Een heel bijzondere 
ervaring trouwens, dat werken met 
jongeren. Die lui zijn echt briljant, komen 
met de gaafste ideeën. Soms vergeet je 
dat je met jongeren aan het werk bent, 
ben je keihard aan het buffelen, hebben 
ze ineens een proefwerkweek. Oh ja, dat 
is waar ook, realiseer je je dan ineens.”



De	
samenwerking	
met	jongeren

*bliep is tot stand gekomen door intensief met jongeren 

samen te werken. Door ze echt heel serieus te nemen 

en de verantwoordelijkheid te geven over *bliep. Dit 

hebben ze gedaan in samenwerking met ervaren men-

sen uit verschillende disciplines waaronder topcreatie-

ven uit het reclamevak. Deze manier van samenwerken, 

increation genaamd, combineert het talent van jonge-

ren met de ervaren begeleiding van oude rotten in het 

vak om te komen tot nieuwe producten en concepten. 

En het zijn niet die oude rotten die de dienst uitmaken 

en bepalen wat het eindproduct is, dat zijn de jongeren 

met al hun wilde en vaak briljante ideeën. 

En of het talenten zijn, beaamt topcreatief Herbert van 

Hoogdalem. Als jongste winnaar van een ADCN (Art 

Directors Club Nederland) Lamp ooit, de bedenker 

van onder andere Even Apeldoorn bellen en talloze 

andere prijswinnende campagnes, als oprichter van 

de JongeHonden afdeling van de ADCN, heeft hij ruim 

zijn sporen verdiend in de reclamewereld. “En nu besef 

 
“Vijf jaar geleden bedacht ik increatie als 
antwoord op het falen van de ouderwetse 
creatie en het trendy co-creatie. *bliep 
is echt de ultieme vorm van increatie; 
de talenten, de opdrachtgevers en de 
masters hebben echt gelijkwaardig 
samengewerkt. Bovendien vormen 
deze jonge toptalenten nu ook nog de 
officiële Raad van Commissarissen van 
het door hun bedachte merk! WOW”

Jeroen Boschma



ik me dat het over is, dat ik ‘over the hill’ ben,” aldus 

Herbert. In de increation-sessies met de jongeren 

besefte hij dat de manier van creëren, waarmee hij 

groot geworden is, voorgoed voorbij is. “Toen ik, met 

enige gepaste trots, vertelde hoe wij de originele Even 

Apeldoorn-campagne hadden bedacht, verzuchtte 

Evy: ‘Waarom denken jullie volwassen altijd dat iets leuk 

moet zijn? Kan je niet gewoon vertellen hoe het werkt?’. 

Ik had daarop geen antwoord anders dan dat we dat 

altijd zo gedaan hebben en dachten dat het zo hoorde.” 

Het bedenken van creatieve concepten met jongeren is 

een soort van rollercoaster ride waarin briljante ideeën 

worden afgewisseld met flauwe geintjes waar je niets 

mee kunt. Herbert: “Mijn toegevoegde waarde als ouwe 

reclamerot is dat ik die briljante ideeën van de ongein 

kan scheiden. Ik kan ze leren hoe het reclamevak werkt, 

hoe je kunt zien wat goed en wat niet goed is, wat we 

al gedaan hebben in, zeg 1985, of wat echt vernieu-

wend is. Maar daar heb je elkaar wel voor nodig, in je 

eentje lukt dat niet meer.” Jeroen Boschma, bedenker 

van het proces van increation, weet hoe moeilijk dit 

kan zijn. “Dit is slikken en vergt nogal wat van je ego - 

maar als je die dan ook opzij weet te zetten, en je rol 

als begeleider, mentor en ouwe rot in het vak serieus 

neemt, dan kom je samen met jongeren tot de meest 

geweldige concepten.” 

Ook de jongeren zijn positief over de samenwerking. 

“Soms komen ze met de wildste ideeën, dat is wel heel 

grappig,” aldus Volkert van 16 over Jeroen en Her-

bert. “Joost en Jochem zijn wat meer gestructureerd.” 

Dat maakt de samenwerking heel leerzaam, want de 

wildste ideeën komen in genuanceerde vorm terug en 

zo aangepast dat je er ook werkelijk iets mee kan. “Je 

kan zoveel leuke plannen hebben, maar het moet wel 

uitvoerbaar zijn,” aldus Robert. “Toch kunnen er op het 

laatste moment toch ook nog andere plannen gemaakt 

worden, die dan ook nog worden uitgevoerd. Dat maakt 

het heel spannend maar ook heel relaxed.” De samen-

werking met jongeren is dan ook een cruciaal onder-

deel geweest in de totstandkoming van *bliep. “Som-

mige van die ideeën hadden wij nooit zelf verzonnen. 

Omdat we dachten dat het niet zou werken of omdat 

we er gewoon niet op kwamen. *bliep is zo geworden 

omdat zij het zo bedacht hebben, en wij het zo hebben 

kunnen maken,” aldus Joost.



 
“Het is heel uitdagend en leerzaam hoe 
het hele project wordt opgezet en hoe 
er aan alle details wordt gewerkt.”

Quinten van Hoogdalem, 14 jaar, lid van RvC,  

over het samenwerken met de volwassenen.



	
“Bliep:	het	geluid	waar	je	blij	
van	wordt,	als	iemand	van	je	vrienden	
contact	met	je	zoekt.”

Pam Boschma, 17 jaar, 
lid Raad van Commissarissen, bedenker van de  naam *bliep



De	RvC
Raad van Commissarissen

 
Jeroen Riemens 17 jaar 
Femke Bosscha 17 jaar 
Quinten van Hoogdalem 14 jaar 
Pam Boschma 17 jaar 
Evy Cornelie 12 jaar 
Volkert Mencke 16 jaar



De	teams
Alle activiteiten rondom *bliep zijn verdeeld over teams. 

Hierin zitten de leden van de Raad van Commissarissen 

maar ook andere jongeren die dagelijks keihard werken 

aan *bliep zoals Freek Gille, Andreas Vos en Robert van 

Hoesel.

 
PR-groep 
Gadget-team 
Canta-team 
whatthebliep-team 
Foto-team 
Test-Team

Communicatie gaat via gesloten groepen op Facebook, 

besluitvorming gaat via unanimiteit.



Het	merk,	
de	marketing	
(en	de	lol)
Rondom het merk *bliep zijn een aantal groepen 

gecreëerd, bestaande uit jongeren, om de campagnes 

te bedenken, de acties, het beeld, de marketing, en 

dergelijke. Zo is er een PR-team, een gadget-team, een 

fototeam en een whatthebliep-team. Communicatie 

gebeurt via Facebook, waarbij de teams elk hun eigen 

gesloten groep hebben en waarin de ideeën je om de 

oren vliegen. “We gaan kijken of we iets kunnen doen 

met Canta’s,” aldus Evy. Voor diegenen die het niet 

kennen, Canta’s zijn kleine autootjes waarmee je 45 

km per uur kunt rijden. In het knalgeel. “Het zou gaaf 

zijn als die rondrijden, of als je die mag huren met je 

vrienden of zo.” Canta’s zijn tof omdat je er van alles 

mee mag - binnen de bebouwde kom, dat wel. Robert: 

“Je hebt geen rijbewijs voor nodig en je mag alles wat 

auto’s, fietsers en voetgangers mogen in de bebouwde 

kom. Het zou heel erg tof zijn in een Canta te rijden van 

bliep.”



getest, straks, in de praktijk waar visie en werkelijkheid, 

dromen en praktische bezwaren met elkaar gematcht 

worden. “We willen niet de hele wereld veranderen, dat 

kan ook niet, maar de telecomwereld,” aldus de jonge-

ren van *bliep. Aan gebrek aan ambitie zal het in ieder 

geval niet liggen!

Soms hoort iets gewoon wel bij *bliep en soms ook he-

lemaal niet. “Dat is wel wennen,” aldus Jochem. “Denk 

je een goed idee te hebben, wordt het rücksichtslos 

afgekeurd door de Raad van Commissarissen, omdat 

het niet zou passen bij *bliep. En dat terwijl wij het 

dan best een goed idee vonden. Zij hebben op een of 

andere manier veel scherper in de gaten wat wel tot het 

merk *bliep hoort, en wat niet. En dat is af en toe best 

slikken. Zo wilde ING wel iets met ons doen, maar de 

Raad was unaniem: een bank heeft echt helemaal niets 

te maken met *bliep. Tja, dan moet je wel luisteren.” 

Zo horen Canta’s wel bij *bliep, maar een pak met een 

knalgele stropdas dan weer niet. “Je mag best lol heb-

ben hoor,” zegt Pam. “Een canta is gewoon lollig, maar 

een gele stropdas niet. Het gaat erom dat we samen 

lol hebben, maar dat we ondertussen onszelf nog wel 

serieus blijven nemen. Een gele stropdas is echt super 

suf, echt oudemensenhumor. T’is geen grap wat we 

doen, we zijn wel professioneel en netjes, ook al zitten 

we verder gezellig met zijn allen te kletsen en leuke din-

gen te bedenken.” Femke Bosscha, 17 jaar, voegt daar 

nog aan toe: “Nu nog zorgen dat al mijn vrienden *bliep 

krijgen, dan durf ik eindelijk eens lang te bellen zonder 

dat ik bang ben buiten mijn bundel te gaan. Bliep is 

gewoon supercool en gaat de telecomwereld overne-

men als de andere providers niet uitkijken!” En zo is met 

*bliep niet alleen een nieuw telecomproduct geboren, 

maar wordt ook een nieuwere manier van marketing 

bedrijven, concepten bedenken en een bedrijf runnen 



Merken		
die	passen		
bij	*bliep
(volgens de jongeren)

Ben	&	Jerry’s
 
De Ben & Jerry’s uit de begindagen van het 
ijsmerk - vanwege het onconventionele, 
eigenwijze, zelf richting zoekende.

Innocent
 
Vanwege de onschuld, de 
oprechtheid, de eerlijkheid.



Jongeren	die	
mee	hebben	
gewerkt		
aan	*bliep
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En natuurlijk alle beta-testers!

Evy 
Femke 
Pam 
Volkert 
Jeroen 
Quinten 
Fatima 
Max 
Gosse 
Quinne

Robert 
Andreas 
Freek 
Maarten 
Moray 
Djadi 
Henk-Jan 
David 
Thomas 
Thom
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