
Hoe wij werken

Het kernteam
Projectenbazen
Jeroen Westermann, Judith de Bie, 
Tamar van der Leeuw en Kirsten de Jonge

De Projectenbazen zijn voor jou hét aanspreekpunt tijdens projecten. Ze 
leiden ieder project in goede banen, zorgen voor de planning, realisatie 
en oplevering. Ze bezitten de nodige doelgroepkennis en werken nauw 
samen met onze creatieve freelancers.

Ons netwerk van vakidioten
Freelance Creatieven

De Creatieven maken ieder eindresultaat zo aantrekkelijk mogelijk, in 
zowel uitstraling als inhoud. Voor iedere opdracht de beste match: van 

contentguru’s tot vormgevingskoningen en van fotografen tot videopro’s.

Afspraken inplannen
Regelaar

Ingrid Hansen

Afspraken maken, schakelen tussen jouw bedrijf en ons bureau. 
Daarvoor moet je bij Ingrid zijn. Ze is te bereiken via:

ingridhansen@bureauvijftig.nl of 085 - 130 42 61

Het eerste contact

Contactgegevens
Werner von Siemensstraat 13

2712 PN Zoetermeer
www.bureauvijftig.nl

Heb je vragen? Bel ons op: 085 - 130 42 61 
of stuur een mail naar: info@bureauvijftig.nl

Partners | Strategen
Arjan in ‘t Veld en Floris Venneman

Grote kans dat je Arjan en/of Floris hebt gesproken tijdens jouw 
eerste contact met Bureauvijftig. Naast vijftigplus-fanatiekeling, 
rasondernemers én ouderenexperts zijn zij partner van Bureauvijftig.



Een project van begin tot eind

‘Maar eerst: koffie’
            We beginnen met een bak koffie. 
Om jou en jouw bedrijf beter te leren 
kennen. Als het vraagstuk op tafel ligt, 
kunnen we aan de slag met een plan.   Go!     

     Zodra wij een plan hebben        
 gemaakt, leggen we je dit voor. 

Zodra we een ‘Go!’ van jullie krijgen 
gaan we van start. Wij zoeken de beste 
projectenbaas en creatieven voor deze 

opdracht.
Begrijpen

           Wij geloven dat je de vijftigplusser 
pas kan bereiken als je deze begrijpt. 
Daarom is inzicht in hun wensen en 
behoeften essentieel. Die inzichten delen 
we vanuit onze eerdere ervaring, of we 
zoeken nieuwe inzichten. Bijvoorbeeld 
door ons Nationale 50Plus Panel te 
toetsen. Strategie

                        Afhankelijk van het   
     vraagstuk, maken we in deze stap 

fundamentele strategische keuzes 
over welke koers jouw bedrijf kan 

varen om vijftigplussers te bereiken.Bereiken
            We leggen je voor wat we met 
liefde hebben bedacht, gemaakt en 
misschien zelfs al uitgevoerd. In deze 
stap brengen we dat wat gemaakt is, 
naar de doelgroep. Voordat we dat 
doen, gaan we samen om tafel om 
het eindproduct nog beter of nét even 
anders te maken. Resultaat

  Zo. Dan is dit de fase waarin het   
eindresultaat wordt opgeleverd. 

Jij blij, wij blij. Tenminste, daar doen wij 
keihard ons best voor!‘Het evaluatie bakkie’

            Opnieuw onder het genot van een 
bakkie koffie, of thee natuurlijk, evalueren 
we samen met jou het gehele project. 
Wat ging er goed en wat kan beter? En 
kunnen we in de toekomst meer voor 
elkaar betekenen?
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