
Worth the while
In gesprek met Dennis van Vugt (Born05):

Jarenlang hoorden of zagen we relatief weinig over Born05 in de (vak)media. Af en toe een 
persberichtje over werk, meldingen over een groeiend aantal prijzen, mooie klanten en dat was het 
dan wel. Vereerd waren we dus op de redactie toen partner en creative director Dennis van Vugt 
bereid was om voor dit nummer over creatie het gesprek met ons aan te gaan. 'Onze allerhoogste 
ambitie is dat wat wij hebben gemaakt, door de eindgebruiker als worth the while wordt ervaren.'
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Purpose bedenk je niet, dat ben je. Voor Alzheimer Nederland is het duidelijk: Stop dementie! Zorgen voor een goed pensioen voor werknemers in de zorg, volgens PFZW “De norm  aalste zaak van de wereld”.

Humanizing brands: New York door de ogen van iemand van 100 jaar, ter ere van de 100ste verjaardag van KLM.Je werkt het best als je weet wie je bent. De Baak helpt professionals om zelf de leiding te nemen.
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Wat wordt volgens jou dit jaar en (een 
tikje over de 2020-horizon heen) een 
‘must do’ voor de creatieve industrie?
Dennis van Vugt: ‘Waar het in zijn 
algemeenheid in het vak heen gaat, weet 
ik niet. Maar bij Born05 willen we voor 
de merken waarvoor we werken het 
menselijk contact als vertrekpunt nemen. 
We hebben in ons dagelijks leven 
allemaal overal en altijd met systemen te 
maken. Merken zenden vanuit 
systemen, geven ook al antwoord via 
systemen. Er komen steeds minder 
mensen bij kijken. En dat voel je. Juist 
in dit tijdsgewricht is het belangrijk om 
altijd in je hoofd te houden dat we werk 

maken dat uiteindelijk voor de 
eindgebruiker is bedoeld. Gecreëerd 
vanuit onszelf, maar altijd voor een 
individu, een persoon. Als het contact 
aan menselijkheid verliest, verliest het 
contact ook aan waarde. Wij mogen dus 
nooit vergeten dat we altijd met mensen 
communiceren. Als je dat voor ogen 
houdt, creëer je als creatief ànder werk.’
Dennis zoekt naar woorden, zoekt 
oogcontact, leunt over tafel en maakt 
een breed gebaar bij ‘ander werk’. 
Aarzelt ook even, en zegt: ‘Ik kan niet 
bewijzen dat we daarom ànder werk 
maken, maar ik dènk dat dit wel zo is. 
Begrijp je wat ik bedoel?

Onze allerhoogste ambitie is dat wat 
wij hebben gemaakt, door de 
eindgebruiker als worth the while wordt 
ervaren. Als dat lukt, hebben wij ons 
werk goed gedaan en zijn wij van 
toegevoegde waarde geweest voor merk 
én mens.’

‘We willen in ons werk altijd breed 
kunnen blijven nadenken. Middelen 
onafhankelijk misschien ja, maar dat 
klinkt inmiddels zo obligaat en dekt de 
lading ook niet helemaal meer.
We werken voor opdrachtgevers en we 
moeten altijd spelen met de 
doelstellingen die zij hebben. Als we dat 
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Zorgen voor een goed pensioen voor werknemers in de zorg, volgens PFZW “De norm  aalste zaak van de wereld”.

Humanizing brands: New York door de ogen van iemand van 100 jaar, ter ere van de 100ste verjaardag van KLM.

Dennis van Vugt - fotografie: Frederik Pot



goed doen, bereiken we wat we met 
elkaar willen bereiken. De meeste 
opdrachtgevers blijven hier, misschien 
juist daarom wel, lang. Zes, zeven jaar 
is bij ons echt niet ongebruikelijk.’ 

altijd fris
Dat laatste is mooi en bijzonder ook 
misschien, maar niet altijd makkelijk, 
benadrukt Van Vugt. ‘We moeten ervoor 
zorgen dat wat we doen altijd fris blijft. 
Dat vergt aandacht en opnieuw 
uitvinden. Keer op keer. Toch vind ik het 
het allermooist als we lang ergens voor 
of aan mogen werken. Dat is ècht het 
aller, allermooiste. KLM, reasons to 
travel with KLM, dat is bijvoorbeeld een 
vertrekpunt waarmee we jarenlang bezig 
zijn en toch voelt het steeds nieuw, 
anders. Daar steken we veel energie in. 
Wat belangrijk is, is dat je met je klant 
mee moet willen veranderen. Als we dit 
jaar hetzelfde zouden maken als vorig 
jaar, dan houdt het op. Lang met elkaar 
kunnen samenwerken, daar komt best 
wel veel bij kijken.’

heilige graal
Born05 was in eerste instantie een 
digitaal bureau pur sang. Maar in de 
loop der jaren werd de scope, door 
ervaring ingegeven, breder. De vraag van 
de opdrachtgever speelde daarbij zeker 
ook een rol. Ook hier geldt go with the 
flow: ‘We zijn een creatief strategisch 
bureau dat steeds beter in staat is 
merken te begeleiden in de manier 
waarop ze in contact staan met hun 
publiek. En ja, onze absolute expertise 
bevindt zich in het digitale domein.’
Functioneel ben ik daarbij binnen het 
proces primair een conceptdenker, maar 
altijd met een rationele insteek. Wat we 
bedenken en maken, moet kloppen. 
Daarbij zoek ik altijd de continuïteit, het 
draadje dat het toen met het nu 
verbindt. Ik vind het niet fijn als iets los 
wordt gelaten terwijl daarvoor geen 
noodzaak is. Het is belangrijk om 
continuïteit te zoeken in het creatieve 
proces en dichtbij het merk te blijven. 
We hebben hier een strateeg met wie ik 
in dit proces kan lezen en schrijven. 

Tussen onze samenwerking zit een heel 
natuurlijke overlap.’
‘Creatief werk dat leidt tot 1-op 1 
communicatie is voor ons uiteindelijk 
altijd de heilige graal. Ik wil altijd 
blijven onthouden dat het om mensen 
gaat. Als je 300.000 bezoekers hebt op je 
platform, is dat dus steeds 300.000 keer 
één mens. Het is onze taak die ene nooit 
te vergeten. Als je daarover niet 
nadenkt, ga je minder goed werk maken. 
Het draait allemaal om de juiste 
mindset. Dat besef vind ik heel 
kostbaar.’

purpose
De macht van het woord, wat betekent 
dat binnen je creatieve vocabulaire?
‘Het draait denk ik niet zozeer om het 
woord, maar om het verhaal. En dat 
woorden heel belangrijk zijn in 
verhalen, net als beelden overigens. Ik 
denk dat woorden wel weer meer in 
beeld zijn als je het vergelijkt met een 
aantal jaar geleden. Ik denk dat het ook 
een hele natuurlijke reactie is op de 
visuele dominantie die ons omringt. Je 
merkt het aan de manier waarop het 
publiek podcasts omarmt en ik vermoed 
dat print in de aankomende jaren ook 
weer een vlucht gaat nemen. Daarnaast 
zullen we, denk ik, de aankomende 
jaren nog wel een aantal keren op 
stromingen reageren: meer beeld, 
minder woord en dan weer terug.’
Van Vugt schets in grote lijnen het beeld 
van een perpetuum mobile. Er ontstaat 
in zijn visie steeds weer een nieuwe 
balans tussen (geschreven en gesproken) 
woord en (bewegend) beeld.  
Maar hoe gaat die balans er de komende 
jaren uitzien?
‘Dat weet ik niet, maar ik hoop wel dat 
het contact tussen merken en de 
eindgebruikers wat rustiger en 
gewenster gaat worden. Naar mijn 

18

vervolg van pagina 17

Over Born05

Missie (website): 
‘Today’s most valued businesses thrive on constant adaptability of user 
behavior and continuous innovation. These connected brands live digitally, 
communicate consistently, and keep consumers’ needs at the heart of 
everything they do’

Aantal medewerkers: 
60+

Klanten onder meer: 
KLM, ASN Bank, bol.com, Alzheimer Nederland, Unilever, Sire, PFZW, de Baak, 
Floriade Expo 2022, Talpa Network, ANWB, Rijksmuseum, Vereniging 
Rembrandt, Jacob Douwe Egberts, Basic Fit, KPN.



gevoel is het aantal ongewenste 
contactmomenten tussen eindgebruikers 
en merken/organisaties te groot. Een 
trend die in dat kader wat mij betreft 
direct mag verdwijnen, is bedachte 
purpose.’
Het onoprechte druipt ervan af. Is dat 
wat je bedoelt?
‘Ja, dat zou ik liever niet meer 
terugzien. Merken die een purpose 
hebben bedacht: dat kàn niet. Je bent 
iets, je staat ergens voor. Je kan niet 
achteraf bedenken wie of wat je bent 
omdat dit toevallig handig is in een 
bepaald tijdsgewricht. Hoe het wel 
moet? We werken voor ASN Bank. Dit 
merk is echt duurzaam. Dat hoeven ze 
niet te claimen. Ze ZIJN het gewoon.
En misschien ben ik wel heel old school, 
maar ik hoop dat merken weer meer 
gaan inzetten op loyaliteit. Op het 
ontwikkelen van gewenste relaties 
tussen merk en mens. Waarin je als 
merk je best kan blijven doen om een 
ideale partner te zijn op een bepaald 
gebied. Voor mij persoonlijk mogen 
merken als G-Star en Nike dagelijks 
contact met mij maken, ik voel ze. Ze 
maken onderdeel uit van mijn dagelijks 
leven. Andere merken horen ook bij mij, 
maar minder frequent. Ik hoop dat 
merken zich nog beter kunnen 
aansluiten bij hun publiek, en dat ze 
hen daardoor nog meer kunnen geven.’

niet perfect
Wat wordt de “beeldcultuur” van 2020 in 
marketingcommunicatie, denk je?
‘Video wordt niet kleiner, we gaan met 
z’n allen niet minder bewegend beeld 
maken. En we gaan ook niet minder 
fotograferen. Maar de manier waarop 
dat gedaan wordt, gaat wel veranderen. 
We zijn van extreem gepolijst gekomen 
en we krijgen nu meer oog voor het 
mooie en relevante van het imperfecte. 

Het is onze taak om voor onze 
opdrachtgevers daarin de ideale 
vertaalslag te maken.’

de boodschap is er al
Conceptdenken 2020 is …
‘De allermooiste ‘reclame voor in de 
zorg’ heb ik gisteren gehoord bij Jinek. 
Ze had een gesprek met een 
verloskundige, en vroeg haar waarom 
haar werk zo mooi was. Toen vertelde 
de vrouw een verhaal over de manier 
waarop zij een paar dagen eerder een 
jong stel begeleidde dat net afscheid had 
moeten nemen van hun 20 weken oude 
kindje. Ze vertelde niet over de vele 
gelukkige momenten die ze ook had 
meegemaakt als een bevalling goed gaat. 
Nee, ze vertelde juist dit verhaal om aan 
te geven waarom haar werk zo mooi is, 
omdat zij er op dit soort momenten kon 
zijn om mensen te helpen. Soms denk ik 
wel eens, waarom moeten we toch 
zoveel verzinnen om een boodschap 
over te brengen? Als het goed is, is de 
boodschap er al – en zijn je 
boodschappers er ook al. Dan gaat het 
er alleen om dat je die vindt en op de 
juiste manier met je publiek deelt.’
Wat heeft Born05 in creatief opzicht 
achter zich gelaten toen de deur van 
2019 dicht viel (dit gaan we nooit meer 
doen…)

‘Dat vind ik een ingewikkelde vraag. Ik 
weet oprecht niet wat we na afgelopen 
jaar nooit meer gaan doen. We hebben 
geen grove fouten gemaakt. Ja, we 
zullen ongetwijfeld veel dingen het 
komend jaar anders doen. Maar niet 
omdat wat we vorig jaar deden, niet 
werkte.’

humanizing brands
Laatste vraag dan: heeft BORN05 een 
zichtbare/herkenbare eigen signatuur?
‘JA en NEE. We maken geen werk om 
onszelf te behagen. Ik zou het niet goed 
vinden als je altijd zou kunnen zien dat 
iets van ons is.  Dat zou niet goed zijn, 
omdat we dan uit het oog verliezen voor 
wie we aan het werk zijn.
Maar de “signatuur” die we wèl heel 
bewust aan het ontwikkelen zijn, is 
onze focus op humanizing brands’, 
verwijst Van Vugt naar het begin van 
ons gesprek (werk dat de eindgebruiker 
als worth the while ervaart).
‘Met dat vertrekpunt in gedachten, 
ontwikkelen we inmiddels ook eigen 
producten/diensten, zoals een app 
waardoor je snel precies kunt weten wat 
je maat is zodat je online in principe 
nooit meer de verkeerde maat koopt. Het 
probleem signaleren en vervolgens een 
passende oplossing zoeken. Daar gaat 
het volgens ons allemaal om.’
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‘Als je 300.000 bezoekers hebt op je platform,  
is dat dus steeds 300.000 keer één mens.  

Het is onze taak die ene nooit te vergeten’
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