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het hobbytijdperk voorbij
Vorig jaar runner-up in onze Fonk Red Alert, dit jaar de eerste plaats in de 

Emerce 100 middelgroot. Wie is Hans Maltha, de man achter het Rotterdamse 
Burst? ‘Ik ben eigenlijk het gaspedaal van de onderneming en het 

managementteam is de handrem.’
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Hans Maltha: 'Ik ben het gaspedaal, het managementteam is de handrem'
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ans Maltha is vader, CEO, bouwer, 
creatief, analytisch en perfectionist in 
één. Op hoog tempo – precies zoals 
Maltha zichzelf omschrijft – krijgt 

Fonk een kans om de wereld van Maltha en 
Burst te begrijpen.  

een bouwer. 
‘Ik heb twee kanten. Een analytische en een 
creatieve kant. Dat maakt van mij een 
atypische Delftenaar. Je ziet dit terug in Burst. 
Een data gedreven bureau én creatief sterk. 
Het oog wil ook wat. Ooit koos ik voor de 
studie bouwkunde. Studeerde cum laude af. 
Die studiekeuze heb ik gemaakt omdat ik het 
leuk vind om dingen te bouwen. Iets 
duurzaams te creëren. Zodat je jaren later nog 
kunt zeggen: ‘Dit is iets wat wij hebben 
gemaakt en daar zijn we trots op’. Ik was dat 
jongetje dat altijd iets aan het bouwen was. Ik 
heb niets met beroepen die heel vluchtig zijn. 
Toch ben ik vrij ongeduldig. Internet was, ook 
al tijdens mijn studie, de uitkomst. Daar kun 
je in één dag iets bouwen en de volgende dag 
doorontwikkelen.’

2008. 
‘Na mijn studie werden job opportunities je 
praktisch in je schoot geworpen, dus dacht ik: 
‘we moeten toch maar zelf gaan ondernemen’. 
Ik ben met twee compagnons gestart. Destijds 
nog in Delft. Van daaruit hebben we Burst 
helemaal uitgebouwd tot waar we nu staan. 
Vorig jaar zijn onze wegen gescheiden, ik ben 
doorgegaan met Burst. We hebben 
gezamenlijk iets onwijs moois neergezet. Een 
talentvol team dat alle componenten in huis 
heeft om het zelf te doen. Dat hebben we met 
z’n drieën bereikt. Het was een mooi moment 
om los te laten. Het is nu anders. Ik ben 
eindverantwoordelijk, daarom hebben we de 
koers een beetje kunnen aanscherpen. Met z’n 
drieën maak je toch sneller compromissen. Ik 
houd mij bezig met waar we over een paar 
jaar staan. ‘Wij’ staat hier voor onze klanten, 
onze leveranciers en onze eigen mensen. We 
zijn van origine Rotterdams, met een vestiging 

in Amsterdam. Bij Burst geloven we heel erg 
in blended teams: Reclame, design, 
technologie, pr en media. In die 
samenwerking ontstaan de beste resultaten.’

begrijpen in plaats van verbinden. 
‘Heel veel bureaus verbinden mensen en 
merken. Wat heel weinig bedrijven doen is 
ervoor zorgen dat zij elkaar echt begrijpen. Dat 
gaat veel verder dan verbinden. Wat willen zij, 
de merken, nou meegeven aan hun doelgroep. 
Ik denk dat de techniek er nog niet klaar voor 
is om elkaar honderd procent te begrijpen. 
Uiteindelijk komt er bijvoorbeeld wel een 
geursensor op je telefoon om dit verder te 
stimuleren. Maar er wordt nu al heel veel 
informatie afgegeven die hieraan bijdraagt. 
Demografische gegevens, de manier van 
navigeren door een site. We kunnen heel stellig 
zeggen ‘ik snap waar jij naar op zoek bent’. Dat 
betekent dus ook dat we betere content kunnen 
maken voor een groep mensen die we specifiek 
willen bereiken. Misschien is dat iets wat je 
kunt herleiden naar mijn studie bouwkunde? Ik 
wil iets op maat maken. Vergelijk het met een 
gebouw. Senioren en yuppen nemen een 
woontoren anders in gebruik. De ene groep wil 
een gebouw zonder drempels mét lift. De 
andere groep wil een koelkast bij de entree 
zodat Albert zijn boodschappen ook kan 
bezorgen als je niet thuis bent. Hetzelfde 
gebouw wordt door twee groepen heel 
verschillend in gebruik genomen.’

over de grens. 
‘We wilden altijd al projecten met impact 
maken. Werk dat door veel mensen wordt 
gezien. Dan laat je je niet meer door 
landsgrenzen tegenhouden. We hebben veel 
klanten gehad met wie we samen konden 
nadenken over deze stappen. Het is natuurlijk 
idioot dat er voor één product of merk nog 
verscheidene brandwebsites worden neergezet 
in verschillende landen. Werkt de site 
optimaal? Is de koppeling met bedrijfssoftware 
nog stabiel? Waarom zou je dat op allerlei 
plekken doen? Waarom zouden we elke keer 

opnieuw het wiel uitvinden? We snappen dat 
elk land zijn eigen wensen en eisen heeft, 
daarom is een eigen brand hub de oplossing, 
zo kunnen we op een plek onderhoud doen 
en data centraliseren. Je wilt marketeers toch 
in staat stellen om hun energie kwijt te 
kunnen aan het vermarkten van het product. 
Wij maken een merk agile. Onze toegevoegde 
waarde zit aan de voorkant. Op het moment 
dat die blended teams met die 
gestandaardiseerde software snel aan de slag 
kunnen. Design, front-end, we zijn met elkaar 
bezig om het product te ontwikkelen en 
optimaliseren. Het hobbytijdperk is gelukkig 
voorbij in onze markt.’ 

familyman. 
‘Voor mij voelt werk niet aan als werk. Dus ik 
ben er altijd mee bezig of eigenlijk helemaal 
niet. Ik kan bij wijze van spreken zondagavond 
al genieten dat ik maandagochtend weer aan 
de slag kan met het team. Als een klein kind 
dat naar school gaat. Het gaat altijd door, 
daarom wil ik voldoende tijd besteden met 
mijn gezin. Ik ben gek op reizen, dat past 
gelukkig goed bij mijn werk. Sporten is ook 
een belangrijke uitlaatklep. Stiekem maken 
mensen in onze wereld veel uren. Dus het is 
belangrijk om fit te blijven.’

inspiratie. 
‘Ik spreek met mensen. Ik lees heel veel. Niet 
alleen de vakbladen, maar ook artikelen over 
en door startups. Veel uit Amerika en China. 
Ik bezoek zelf regelmatig congressen. Ik ben 
een aantal keer naar Silicon Valley gegaan om 
nieuwe kennis op te doen. Niet om te 
achterhalen waar de techniek heengaat, maar 
om erachter te komen hoe deze bedrijven nou 
opereren. Hoe zorgt Facebook ervoor dat 
programmeurs en designers met elkaar 
samenwerken. Dat wil ik mee terugnemen 
naar Burst.’ 

samenwerken. 
‘Iedere dag worden er nieuwe tools ontwikkeld 
om mensen en merken elkaar beter te laten 
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begrijpen. Producten en campagnes willen we 
blijven doorontwikkelen om ze beter te 
gebruiken en in te zetten. Dat doen we al voor 
heel veel mooie merken. Meer dan de helft van 
onze projecten lopen in het buitenland. Het 
team verder internationaliseren om nog beter te 
kunnen samenwerken met buitenlandse 
bureaus. We geloven echt in samenwerkingen. 
Door de synergie blijft er meer budget over voor 
marketing. Dit betekent dat zij een hoop energie 
overhouden om zelf aan de slag te kunnen gaan 
met campagnes. Synergie, blended teams, 
samenwerken: dat kan niets anders worden dan 
een groot succes.’

stuk ongeduld. 
‘Mijn beste en slechtste kwaliteiten gaan hand 
in hand. Ik ben op een bepaalde manier 
ongeduldig. Ik wil snel stappen maken. We zijn 
niet voor niets snelst groeiende bedrijf geweest 
in de Deloitte Fast 500. Maar sommige dingen 
hebben aan de andere kant ook een bepaalde 
tijd nodig. Ik ben eigenlijk het gaspedaal van de 
onderneming en het managementteam is de 
handrem. Zij bepalen het tempo. Zijn we al 
klaar voor deze stappen?’

Perfectionisme. 
‘Vaak wordt perfectionisme wel als goed 
gezien, maar wij willen altijd alles beter en 
scherper. Het moet 110 procent zijn. Een 
sterke kracht, maar soms een zwakte. Iets te 
kritisch op onszelf en elkaar. Grootste 
valkuil is dat tijdens een oplevering al die 
vakidioten bij Burst denken: ‘het kan nog 
beter’. We missen vaak het ‘feest’-moment, 
dat moeten we soms bijna forceren. Want 
we maken fantastisch werk. We leren het 
onszelf aan om steeds vaker die mijlpalen te 
vieren. Groot en klein. Van champagne voor 
het hele team tot een gigantisch feest. Toen 
we in de Emerce top 100 met stipt op één 
binnenkwamen, hebben we dat wel goed 
gevierd. Alles erop en eraan. Bekende DJs, 
drankjes en hapjes. We vinden eigenlijk nog 
lang niet dat we er al zijn, maar dit moment 
mochten we natuurlijk niet overslaan.’
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Burst: een internationaal digitaal 
productiebureau met daadkracht. 
Opgericht in 2008 en gevestigd in 
Amsterdam & Rotterdam.

CEO: Hans Maltha 

Case: ‘Mentos wil consumenten 
wereldwijd het Mentos Freshness 
gevoel laten ervaren. Daarom hebben 
wij in samenwerking met Spotify 
een tool ontwikkeld waarmee je je 
bestaande Spotify playlist eenvoudig 

kunt refreshen. Zo kom de Mentos-fan 
in aanraking met muziek die 100% 
aansluit bij zijn of haar oude playlist. 
Tijdens deze campagne ontdekten wij 
patronen en konden we Mentos goed 
helpen met die inzichten en gegevens 
die we middels deze campagne 
hebben gegenereerd.’ 

Indentiteit: 
‘Datagedreven én 
creatief. Vooruitstrevend 
en doelgericht. Met 

een team van vakmensen werken we 
samen met de klant aan projecten die 
waarde toevoegen.’


