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Dit is Burst 
Opgericht in: 2008
Aantal medewerkers: 50
Waarom de naam Burst? ‘De naam komt 
van een uitbarsting van een vulkaan, na elke 
oplevering ontstaat er nieuwe vruchtbare 
grond voor de klant om verder op te bouwen.’
Dit is “typisch Burst”: ‘Een volledige focus 
op het succes van onze klanten, hun groei is 
onze groei.’
Opdrachtgevers onder meer: Astra Zeneca, 
Chupa Chups. Davidoff, Hero, IFFR, Mentos, 
Natuurmonumenten, Takeda en Rijksmuseum 

Hans Maltha: de markt afspeuren naar nog meer goed mensen voor Burst



Zoals het bureaumerk ARA decennialang verbonden is met Rotterdam, zo geldt 
die verbintenis voor ‘new kid’ Burst evenzeer. Tijd dus om oprichter Hans Maltha 
eveneens acht vragen voor te leggen die het bureau typeren.  ‘Niet lullen, maar 
poetsen”, vertaalt zich bij ons in een kritische houding.’

Klanttevredenheid gaat voor omzet

Burst en Rotterdam. Hoe gelukkig is dit huwelijk? Hoe vallen deze 
twee merken samen?
HANS MALTHA, MET DE NODIGE NADRUK: ‘HEEL GELUKKIG. 
De Rotterdamse mentaliteit past goed bij die van Burst; we voelen 
ons hier thuis. “Niet lullen, maar poetsen”, vertaalt zich bij ons in 
een kritische houding, een agile team met alleen de allerbeste 
mensen en data als basis voor alles wat we doen en maken.’
Zie je Burst als een lokaal (Nederlands) of meer als een 
internationaal bureau?
‘Internationaal. Het merendeel van onze klanten is internationaal, 
de voertaal op kantoor is Engels. We bedienen klanten in ruim 60 
landen, zelfs een lokale Rotterdamse klant als het Internationaal 
Film Festival Rotterdam heeft een uitgesproken internationaal 
karakter.’

Voor de niet-kenners: wat is de kern van het bureaumerk Burst?
‘Wij helpen bedrijven groeien in een continu veranderende 
digitale wereld. We stellen de eindgebruiker hierbij altijd centraal. 
Door het combineren van data, creativiteit en technologie helpen 
we onze klanten met het realiseren van hun ambities. Dit uit zich 
op verschillende manieren: van digitale strategie tot advanced 
analytics, tot websites, tot het ontwikkelen van prototypes.’

allerbelangrijkste KPI
Wat is tot nu toe de belangrijkste mijlpaal in het bestaan van 
Burst?
‘Binnen Burst is klanttevredenheid de allerbelangrijkste KPI, deze 
komt vóór omzet en winstgevendheid. Wij zijn er enorm trots op 
dat we op basis van ruim 360 projecten in 2017, gemiddeld een 8 
hebben gekregen van onze klanten. De lat ligt op gemiddeld een 
9, dus we zijn er nog niet en werken er elke dag keihard aan om 
dit op een duurzame manier te bereiken.’

Hoe omschrijf jij je eigen rol binnen het bureau?
‘Binnen Burst houd ik mij als CEO voor 50% 
bezig met de strategie van ons bureau; we 
willen als bureau relevant blijven voor onze 
klanten en elke dag een beetje beter worden. 
De andere 50% houdt ik mij bezig met de 
strategie van onze klanten; zij willen relevant 
blijven voor hun huidige en toekomstige 
klanten in deze snel veranderende digitale 
wereld.’

los van dagelijkse beslommerigen
Als jullie aan de slag zouden gaan voor de 
Gemeente Rotterdam, hoe zou de opdracht er 
dan wat jullie betreft moeten uitzien? 
‘Ik merk dat wij als bureau niet goed passen 
bij de denkwijze van de gemeente. De 
gemeente roept vaak dat ze agile wil werken 
en dat ze de burger centraal zetten, alleen 
in de praktijk lukt het niet. Daarnaast zien 
we een disconnect tussen de overheid en de 
burger. Er wordt vooral óver elkaar 
gesproken en niet mét elkaar.
Wat ons betreft zou de opdracht eruit 
moeten zien als een innovatie lab, waarin 
we los staan van de dagelijkse politieke 
beslommeringen en met gemotiveerde 
mensen van de Gemeente Rotterdam, hand 
in hand werken aan oplossingen waar de 
burger daadwerkelijk iets aan heeft. Deze 
manier van werken werkt bij andere grote 
opdrachtgevers enorm goed, het creëert de 
snelheid die vandaag de dag nodig is.’
Wat is je persoonlijke missie voor het 
komend jaar?
‘De markt afspeuren om nog meer goede 
mensen aan Burst te verbinden. Zij maken 
het verschil en door de juiste ervaring aan 
boord te halen kunnen we onze groei 
doorzetten en klanten nog blijer maken. 
Kortom 1.000 kopjes koffie drinken.’
Tot slot: wat is jouw “TIP voor FONK”?
‘Blijf jullie zelf! Jullie hebben een unieke en 
mooie positie in de markt.’
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‘De gemeente roept vaak dat ze agile wil 
werken en dat ze de burger centraal 

zetten, alleen in de praktijk lukt het niet’


