
Na drie jaar op het Leidseplein is er veel veranderd. Zelfs onze naam. Tijd voor een update.



Update

Transformatie01

Talent02

Klanten03

Internationaal04

Prijzen05

Cultuur06

Impact07

Werk08



01

Transformatie
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J. Walter
Thompson 

Amsterdam  
zit nooit stil.

Drie jaar geleden werd op het Leidseplein in 

Amsterdam de basis gelegd voor een nieuw 

bureau. Een bureau dat geschoeid was op  

de leest van de steeds sneller en complexer 

wordende tijd. Met nieuwe, jonge mensen, een 

nieuwe, simpele organisatiestructuur gebouwd 

op slechts drie afdelingen: Think, Do en Make 

en een nieuwe, non-lineaire manier van 

werken. En dat allemaal onder de vlag van 

JWT Amsterdam.

Inmiddels is het bureau gegroeid naar 100 

medewerkers, groeide het inkomen met ruim 

20% en is ‘Transformatie’ een thema geworden 

voor het bureau waar klanten zich in 

herkennen. Het is een reden geworden 

waarom nieuwe, grote merken die zelf in 

verandering zijn, zich bij het bureau melden.

Per 1 oktober verandert er weer iets.  

Dan gaat het bureau verder onder de  

naam J. Walter Thompson Amsterdam.  

De naamswijziging, die in lijn ligt met de 

internationale branding, brengt onder  

andere een nieuwe huisstijl en een nieuwe 

website met zich mee. J. Walter Thompson 

Amsterdam zit nooit stil. Gewoon omdat 

consumenten dat nou eenmaal ook niet doen.

Bekijk onze nieuwe website jwt.amsterdam

TRANSFORMATIE

http://www.jwtamsterdam.nl
http://www.jwt.amsterdam
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Talentpool



6TALENT

Mats Wilke

Marcel Buining

Emmanuel Flores

Gabriëla Nouws

Tim de Waard

Ruben van Dijk

Daniel Samama

Budi Gonzalez de Chaves

Angelique Schreuders

Erik-Jan Koense

Marcel Hartog

Michael Jansen

Daan de Raaf

Leon Ragetlie

De laatste drie jaar is het bureau gegroeid in 

kwantiteit en kwaliteit van mensen. De grote 

verandering werd ingezet toen Marcel Buining, 

CEO van MINI Nederland, zich bij het bureau 

aansloot als Deputy Managing Director.  

De afgelopen maanden kwamen daar nieuwe, 

dragende mensen bij zoals Marcel Hartog, 

creatief eindverantwoordelijke van Publicis  

en Daan de Raaf (ex-DDB & Tribal), die binnen 

THINK de competentie Strategie leidt en 

tevens verbonden blijft als docent aan de 

Erasmus Universiteit Rotterdam.

 

Per 1 oktober wordt de steeds belangrijker 

wordende competentie Connection Strategy 

verder uitgebouwd met de komst van 

Angelique Schreuders (voormalig Integrated 

Business Director en lid MT Carat Amsterdam) 

om zo onze klanten te helpen steeds 

gefragmenteerdere en beweeglijkere 

doelgroepen te bereiken.

Vertrokken in maart en terug bij het bureau 

in juli als Non-Executive Board Member:  

Jan Bouts. En daar zijn we heel blij mee.  

Een icoon in het vak en een persoonlijkheid 

waar je U tegen zegt. Jan is back!

De DO-afdeling werd versterkt met Business 

Directors Erik-Jan Koense (ex-KOEN) met  

een specialisatie in 1-op-1-communicatie en  

Budi Gonzalez de Chaves die na een verblijf  

bij Alfred terugkeerde bij het bureau.

 

Recentelijk voegden ook Tim de Waard en 

Daniel Samama (Senior Creatives afkomstig 

van FHV BBDO), Emmanuel Flores (Creative 

Technologist) en Michael Jansen als interim 

Creatief Directeur zich bij het bureau. 

En ten slotte jong, nieuw bloed: finalisten  

van de Gouden Zaag-competitie Mats Wilke  

en Ruben van Dijk (ex-Publicis). En ADCN Jong 

Talent-genomineerden Gabriëla Nouws  

en Leon Ragetlie.

Jan Bouts 
Terug als

Non-Executive 
Board Member!



not as usualBusiness
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Het afgelopen jaar 
kwamen er heel wat 
nieuwe klanten bij.

Voordat het gaat over nieuwe klanten,  

is het goed om even stil te staan bij onze 

bestaande klanten. Want zij stelden ons  

in staat om de afgelopen jaar meer en 

diverser werk te maken. Waardoor we ook 

weer in beeld kwamen bij nieuwe klanten. 

Zo werden het prestigieuze Ziggo account, 

SPA en Maxeda (het moederbedrijf van de 

Nederlandse en Belgische bouw markten 

Praxis en Brico) in de volle breedte klant bij  

J. Walter Thompson Amsterdam.  

Ook het wereldwijde Vredestein account,  

het Europese WE Fashion account,  

het Nederlandse overheidsaccount 

‘Democratie’ en het Amsterdamse Parool 

account werden gewonnen. En dat terwijl  

er geen klanten vertrokken.

 

Maar niet alles was ‘new’ business wat  

de klok sloeg. Ook werd, in samen werking  

met KSM, JWT Retail opgericht.  

Een onderdeel van het bureau, gevestigd  

in Amsterdam-Noord. dat gespecialiseerd  

is in alle offline en online transacties en  

dat o.a. werkt voor SPA, Maxeda en Ziggo.

KLANTEN



ambitions
A local agency
with international
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Een Amsterdams bureau met internationale ambities. Dat is hoe we het zien. 

Nieuwe klanten Vredestein, Maxeda en WE Fashion hebben allemaal een 

internationale scope. We ontwikkelden onlangs samen met J. Walter 

Thompson New York de nieuwe wereldwijde PUMA Training-campagne.  

En waren verantwoordelijk voor PUMA’s eerste global social engagement 

platform, het PUMA Pact.

Executive Creative Director Bas Korsten werd opgenomen in de Global 

Creative Council, een selecte groep creatief eindverantwoordelijken van  

over de hele wereld, die samen verantwoordelijk zijn voor het creatieve 

niveau van het J. Walter Thompson-netwerk. 

En ten slotte liep Robbie Postma, onze chef/food creative, stage bij het 

gerenommeerde NOMA in Kopenhagen. Drie keer op rij verkozen tot Beste 

Restaurant van de Wereld. Maar of dat nou echt telt als Internationaal …

INTERNATIONAAL
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Prijzen? Check.
Het is weleens anders geweest, maar J. Walter Thompson Amsterdam is het 

afgelopen jaar vertegenwoordigd geweest op alle nationale en internationale 

prijzenpodia. Met als hoogtepunt: een zilveren en een bronzen leeuw in Cannes.

05
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We willen graag een bureau zijn dat zichzelf 

elke keer opnieuw uitvindt. Niet ‘for the sake 

of it’, maar gewoon omdat we geloven dat  

dat ons een beter bureau maakt voor onze 

klanten. We willen voorop blijven lopen en 

niet verworden tot een bureau dat ‘aan een 

vraag voldoet’. Om ervoor te zorgen dat die 

spirit in het bureau zit en blijft, verrassen we 

onszelf graag.

 

Bijvoorbeeld met eten. Onze chef zien we  

als één van de creatieven die het verschil  

kunnen maken voor onze klanten. Goedkoper 

dan de Sodexo’s van deze wereld, veel 

gezonder en een kans om als bureau je 

creativiteit in de volle breedte te laten zien. 

Wat wil je nog meer? Nou, meer van al dat 

lekkers.

We willen
blijven 
verrassen.

CULTUUR
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BLAZHOFFSKI GROUND
CONTROLBAS KORSTEN LIFT OFF

COUNTDOWN

ROBBIE POSTMA LIQUIDS
& FOOD ATMOSPHERE O2

FREE BREATHING

MAKE FLOOR LANDING
ZONEDO-THINK-MAKE ALLIED

FORCES

GRAVITY 0,5 X
EARTH VALUES

BLAZHOFFSKI & JWT
F E A T U R I N G

LIFT OFF /27-11-2214 �E HORRIFY ING TRU� ON ADVER�SING -  APRIL  9
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DAMN TASTY

BEER BAR

N
R

G
P

O
S

I
T

I
V

E

ROBBIE POSTMA FOOD & MEDIACAL
SUPPLIESDO-THINK-MAKE SECURITY

FORCES LOCATION MAKE
FLOOR

WALTER LIMPENS SCIENTIFIC PARTNER
NEURENSICS SANT&BULTHUIS OPERATIONS

BRIEFINGMONIEK VAN WESTEROP CRISIS
MANAGER

SERIOUSLY SURPRISING THURSDAY
J W T  P R E S E N T S

“A-must-attend-meeting”
-THE BOARD OF DIRECTORS

Ook organiseren we Seriously Surprising 

Thursdays. Dat zijn donderdagavonden 

waarbij iedereen in het bureau (van de 

receptioniste tot aan de finance-medewerkers) 

meedenken over ideeën voor één van onze 

klanten. De klant is er zelf ook bij en bedenkt 

mee. Een unieke manier om uit de waan van  

de dag te stappen en te komen tot ideeën 

waar niemand om gevraagd heeft.

 

Om onszelf te blijven inspireren, is er elke 

vrijdag een Inspirational Lunch. Mensen van 

het bureau of van buiten komen vertellen over 

nieuwe ontwikkelingen of gewoon over wat 

hen bezighoudt. Van Spinnin’ Records tot een 

Oculus Rift-presentatie en van een verslag van 

een bezoek aan de OFFF in Barcelona tot een 

verhandeling over psychologie in de reclame.

CULTUUR



Impact
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16IMPACT

Pick of the day Creativity online 
KitKat ‘Have a seat’
Pick of the day Creativity online  
Heineken ‘Bottle with a mission’
De beste 13 copywriters van Nederland  
Bas Korsten & Marcel Hartog
‘We don’t need roads’. An international talk on the future of design.
David Navarro
Life on Wheels. A design project. 
Richard Beerens & Ronald Mica
Africa Lynx Jury  
Maarten Vrouwes
Volkswagen ‘Dieselgate’  
Daan de Raaf
New York Festivals Jury 
Bas Korsten
Hoala. Professional Master in Account Planning 
Agustin Soriano
FWA Site of the Day 
KitKat ‘Give Holland a Break
FWA Site of the Day 
AD ‘School Paper’
Inspirerende werkplekken 
Ygenwijs.nl

Wanneer je jezelf 
opnieuw uitvindt,  
hoop je natuurlijk wel 
dat het een beetje 
opgepikt wordt.
En dat is gebeurd. Naast de prijzen die we gewonnen 

hebben, zien we het aantal publicaties in vakmedia stijgen. 

Van Adformatie tot Adweek.
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Waar het om draait
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ELAN LANGUAGES

‘Taste the translation’ WERK

https://vimeo.com/136182871
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KITKAT

‘Give Holland a Break’ WERK

https://vimeo.com/138956821


20

ING

‘Vooroplopen’ WORKWERK

https://vimeo.com/140912626


21

MEDIA MARKT

‘Nasi’ WERK

https://vimeo.com/140903037


22

ANDRÉLON

‘Verleidelijk kort’ WERK

https://vimeo.com/139180805


23

HEINEKEN

‘Bottle with a mission’ WERK

https://vimeo.com/138955584


24

ZIGGO

‘Roller Girl’ WERK

https://vimeo.com/136622959


En nu weer aan de slag
(maar dan als J. Walter Thompson Amsterdam)


