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Met nieuwe energie op weg naar de volgende 12,5 jaar

RauwCC blijft zichzelf opnieuw uitvinden

Ondernemen gaat nooit in een rechte lijn, soms gaat het
stapvoets, dan weer vol gas. Voor Maarten Reijgersberg en zijn
bureau RauwCC is gas geven nu aan de orde van de dag. En die
snelheid bevalt goed. ‘Of ik nou in mijn Burton rijd of RauwCC
bestuur, het rechter pedaal intrappen is toch het lekkerst.’

Na een vruchtbare samenwerking van ruim vijf jaar met serial entrepreneur Jeroen Soeterbroek

is het eigenaarschap van RauwCC nu volledig terug in handen van Maarten. Jeroen, onder

andere eigenaar van digital agency Harborn, is per 1 april niet langer aandeelhouder.
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Friends in business
Maarten: ‘Naast de persoonlijke vriendschap die wij hebben opgebouwd, zijn we nog altijd

friends in business en blijven allebei aandeelhouder van The Next Lab.’ In die vijf jaar was

Jeroen als bedrijvendokter van onschatbare waarde voor RauwCC in een coachende rol.

RauwCC is in deze periode in medewerkers verdubbeld en de omzet is zelfs met 300% gestegen.

RauwCC onderstreepte op haar beurt de toegevoegde waarde als contentpartner van Harborn

(toen nog: Connect Holland).

"De cijfers spreken voor zich. Zelfs in crisistijd is RauwCC ontzettend hard
gegroeid, zonder in te leveren op haar zo kenmerkende bedrijfscultuur. Ik heb
genoten van mijn rol als 'navigator'. Hierbij overschat ik mijn bijdrage niet,
maar ik ben geweldig trots dat ik vijf jaar onderdeel ben geweest van dit
bedrijf."
— Jeroen Soeterbroek, CEO Harborn digital

Coachen en schaven
Deze verschuiving leidt ook ook tot interne veranderingen. Zo maakt Joost Baljon de sprong

van videograaf naar Managing Director. Een traject waarbij Joost steeds meer de dagelijkse

leiding gaat geven. Hij maakt zich hard voor het voortzetten en cultiveren van een helder

gemeenschappelijk doel, een koers waar iedereen aan bijdraagt. En zorgt ondertussen dat zijn

collega’s hebben wat ze nodig hebben om de gaafste dingen voor hun opdrachtgevers te blijven

doen.

Dit biedt Maarten ruimte om zijn talenten ook op andere vlakken te benutten. ‘In eerste

instantie om Joost te coachen bij de groei in zijn rol. Om even onze achtergronden te schetsen:

opgeleid als beeldend kunstenaar deed ik, niet gehinderd door enige kennis van zaken, veel op

gevoel. Dat leverde wel een schat aan ervaring op. Joost is met zijn studie commerciële

economie aan de Hogeschool Rotterdam uitstekend opgeleid en toegerust om zijn positie te

pakken en staat met zijn praktijkervaring dicht bij de creatives. Daarnaast blijven we natuurlijk

zoeken naar de ideale teamsamenstelling binnen RauwCC. De basis is solide, verder schaven we

continu aan het perfecte model.’

Het is mijn taak om de individuele doelen van mijn collega's met de zakelijke
doelen van RauwCC te verenigen. Ik heb enorm veel zin om samen met
Maarten, minstens de komende 12,5 jaar RauwCC's route de bepalen. 
— Joost Baljon, Managing Director RauwCC

https://thenextlab.nl/
https://www.linkedin.com/in/joostbaljon/


Nieuwe werkplek, nieuwe energie
Verder mag RauwCC zichzelf een koperen medaille omhangen. Dit jaar bestaat het Rotterdamse

communicatiebureau 12,5 jaar en dat wordt gevierd. Met op donderdagavond 7 april een

bruisend feest in het nieuwe kantoor. Want dat kon er ook nog wel bij: een verhuizing. RauwCC

verhuisde begin dit jaar letterlijk een deur verderop, van Kratonkade 9A naar 9. Een kleine stap

voor de mens, maar een wereld van verschil voor de medewerker. Nu, met de coronaregels

losgelaten, is er weer volop leven. ‘Dat doet je meer dan je denkt’, legt Maarten uit. ‘Ik voel me

een stuk actiever op deze werkplek, met meer licht en ruimte, en merk dat we hier allemaal

nieuwe energie van krijgen.’

Van social naar creative
Eind maart bevestigde businessplatform MT/Sprout in het jaarlijkse DX300-onderzoek een

nieuwe rol voor RauwCC. In de top 150 van 'Enablers van Digitale Transformatie' komt het

bureau uit het niets op plek 116. Met bovendien plek 6 van 17 als het gaat om 'Digital Marketing

Agencies'. Een prestatie die ongetwijfeld op het conto komt van het baanbrekende werk dat

RauwCC doet op het gebied van virtuele merkambassadeurs als Lou de Bouwer (voor Dura

Vermeer) en virtual influencer Esther Olofsson. Esther is deze week trouwens met 'Esthers

Sleepover'-campagne voor het tweede jaar op een rij genomineerd voor een DIA!

De conclusie: in de afgelopen jaren veranderde het bestaansrecht van socialmediabureau, via

het algemenere ‘communicatiebureau’, naar creative agency. Maarten: ‘Een mooie

ontwikkeling, maar in Rotterdam noemen we dat natuurlijk gewoon een creatief bureau. De

focus ligt bij ons nog steeds op social media, en in het bijzonder op premium content. Dat is

duurzame content die onze opdrachtgevers niet zelf kunnen produceren.’ Als voorbeelden

noemt hij: (drone-)video’s, 2D- en 3D-animaties, GIFs, Instagramfilters en - inderdaad - zelfs

virtuele merkambassadeurs. Daarnaast focust RauwCC zich op socialmediacampagnes en

strategische sessies, met altijd B2B en overheden voor ogen.  

Op weg naar de metaverse
De grote vraag is nu, wat gaat Maarten doen? ‘Ik blijf uiteraard onze opdrachtgevers knuffelen

en, met meer tijd en aandacht dan ooit, voor de massa uit rijden. Als creatief strateeg denk ik

graag mee en pak waar mogelijk het podium om mijn visie op de toekomst van communicatie

uit te dragen. We staan voor de uitdaging om organisaties voor te bereiden op de metaverse, op

hun proposities in de vorm van chatbots, voice-applicaties en virtuele merkambassadeurs. Dit

soort ontwikkelingen gaan snel, maar niet zo snel als iedereen denkt. Er is tijd, dus ook dit is

een goed moment om daarmee te starten.’
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OVER RAUWCC

Het Rotterdamste communicatiebureau, met de focus op social media. Van concept tot strategie, van
implementatie tot publicatie. Met een uniek team aan contentmakers en contentmanagers. Dus ook voor
motion graphics, social video's, infographics of corporate identities.

Altijd kritisch, soms eigenwijs. Omdat wat onze op dracht ge vers het beste helpt, ons al ler hoog ste doel is. Wat je
dan krijgt? Content die werkt. 
RauwCC gelooft in de combinatie van offline- en onlinecommunicatie. Met een breed pakket aan creatieve en
ondersteunende diensten nemen we graag de druk bij je weg. En dat doen we altijd in co-creatie: samen komen
we tot het beste resultaat.

RauwCC
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