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Hans Maltha, Burst: ‘De nieuwe tijd maakt alle paradigma’s voorgoed irrelevant’

Blueprint voor de toekomst
Digital agency Burst nam begin dit jaar een voorschot op de toekomst en verhuisde
naar een nieuwe locatie in Rotterdam, met meer potentie om een nieuwe manier van
werken te faciliteren. Niemand kon op dat moment voorzien hoe relevant die stap
op zeer korte termijn zou blijken te zijn. Hans Maltha praat ons bij over de noodzaak
van de digitale transformatie, merkdenken, inclusiviteit en hybride werken. ‘We zullen
meer sociale dingen met elkaar gaan doen om onze cultuur te laten stromen, terwijl
het feitelijke werk meer vanuit huis gedaan zal worden.’
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H

ans Maltha: ‘We zijn 1 januari verhuisd. Toen
COVID-19 in maart een feit was, was er
allesbehalve paniek. Wij kijken bij alles wat we
doen zoveel mogelijk naar de langere termijn en
investeren in de toekomst. Dat geldt dus ook voor onze
huisvesting. Bij onze nieuwe locatie hebben we al
rekening gehouden met het feit dat we in de toekomst
vaker op afstand zouden gaan werken. De grootste
switch in maart was om de dingen die we op dat
moment nog offline deden, zo snel mogelijk naar een
online only omgeving te brengen. De pandemie is een
ideale test gebleken om heel snel uit te vinden wat wel
werkt en wat niet. Door de nieuwe manier van werken
met onze klanten, kunnen we nu bovendien twee keer
zo groot worden op deze locatie als gedacht en dat is een
heerlijk vooruitzicht.
Ik realiseer me wel dat we heel dankbaar mogen zijn

voor de branche waarin we werken en onze klanten die
de samenwerking met ons werkelijk zien als een
partnership. Door COVID-19 hebben we drie categorieën
van klantsituaties zien ontstaan: klanten die de hand op
de knip hielden vanwege de moeilijke omstandigheden;
klanten met grote platformen waarbij de noodzaak om te
blijven doorontwikkelen ook tijdens de pandemie bleef
en de derde categorie is de groep klanten die een
versnelde digitale transformatie moest doen. Vooral voor
die laatste groep hebben wij in korte termijn veel werk
verzet. We hebben bijvoorbeeld een grote FMCGorganisatie geholpen met haar transformatie en een
internationale farmaceut geholpen met de transitie naar
digitale arts bezoeken. Voor ons waren er de afgelopen
maanden, naast onze doorlopende projecten, vooral
kansen om klanten versneld te helpen met hun digitale
transformatie.’
lees verder op pagina 40
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vijf jaar vooruit
Maltha vervolgt: ‘Corona is een katalysator geweest van een
nieuwe manier van werken die er hoe dan ook al zat aan te
komen. Het hybride werken was al gaande, maar nu zijn we
vijf jaar vooruit in de tijd geschoten. Er is een blijvende
vraag naar digitale transformatie ontstaan.’
Hoe heeft jullie werk zich het afgelopen jaar ontwikkeld? Zijn
er veranderingen in jullie focus en output?
‘Ja, ik zie daarbij eigenlijk twee dingen. Het eerste punt
draait om output en het tweede punt is hoe we die output
realiseren.
In de B2B markt betekenden websites voor toekomstige
klanten tot voor kort vooral veel lezen, maar toen video
kwam, veranderde dat en de komst van nieuwe manieren
van content maken en consumeren, zoals bijvoorbeeld
TikTok die verandering nog verder heeft versneld. Met
andere woorden: de content, onze output, is ook voor B2B
veel meer snackable geworden. We beseffen ons dat we in
steeds kortere tijd onze kernboodschap over de bühne
moeten krijgen.
Maar misschien wel de grootste verandering in positieve zin
is dat klanten steeds meer beseffen dat we in de

samenwerking heel agile moeten zijn. Zelfs halverwege de
realisatie van een nieuwe campagne kunnen we nog tot
nieuwe inzichten komen en die direct toepassen. Dat is dus
een enorme wijziging in de manier waarop we onze output
realiseren.’
Overall signaleert Hans Maltha dat merkdenken een meer
prominente plaats krijgt. Maltha: ‘Het merk was altijd al
belangrijk, maar digitaal werd daar niet voldoende aandacht
aan gegeven. Het werd onterecht te vaak als een bijzaak
gezien, onder het mom 'Het is maar een bannertje'.
Covid-19 heeft heel snel verandering gebracht in de mindset
omdat het tot iedereen doordringt dat digitaal nu je eerste
kennismaking met de klant kan zijn en die kennismaking
moet dan wel goed zijn.’

het verschil maken
Het design van Burst is altijd ‘gebruikersgericht’ staat op
jullie website. Waarom is het zo belangrijk die claim te
benadrukken?
‘Wij zien en wij vinden dat er vaak te weinig focus ligt op
de echte eindgebruiker. We zien te vaak briefings waarbij
het lijkt of de opdrachtgever zelf de eindgebruiker is in
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plaats van de feitelijke klanten van de opdrachtgever. Dit
onderwerp raakt voor mij ook meteen aan inclusiviteit.
Voorbeeld: Natuurmonumenten is voor heel Nederland actief.
Nederland is bevolkt door heel veel verschillende mensen. Je
moet in je communicatie dus met alle mensen rekening
houden. Bijvoorbeeld ook met visueel beperkte mensen, want
die horen net zo goed tot de doelgroep van een organisatie
als Natuurmonumenten. Laaggeletterdheid is in dit kader ook
een onderwerp om over na te denken. Op dit traject hebben
we met z’n allen nog heel veel te leren. Als we inclusiviteit

‘Iedereen is er sinds COVID-19 van
overtuigd dat digitaal je eerste en soms
enige kennismaking met de klant is en
die kennismaking moet dan wel gòed zijn’

belangrijk vinden, zijn dit kwesties waarover we met elkaar
moeten nadenken om uiteindelijk tot een zo optimaal
mogelijke communicatie te komen.
Ik denk dat we vanuit ons vakgebied daarin een
verantwoordelijkheid hebben te nemen en ik ben ervan
overtuigd dat we daarin echt het verschil kunnen maken.’

clubhuis
Wie Burst googelt, krijgt tegenwoordig Burst Amsterdam en
Burst Rotterdam te zien. Voor een van origine Rotterdams
bureau lijkt dat vloeken in de kerk. Waarom die Amsterdamse
vestiging en hoe gaat het daar?
‘Amsterdam is primair bedoeld als een pied à terre. We zijn er
zeven jaar geleden mee van start gegaan in verband met
Internationale opdrachtgevers die, of we het nou leuk vinden
of niet, Amsterdam als “Nederland” zien. Maar we zien ook
dat dit nu langzaamaan begint te veranderen. Rotterdam
heeft zijn citymarketing zo goed gedaan dat de stad ook
internationaal veel beter op de kaart staat.
Ik denk dus dat de noodzaak voor een vestiging in
Amsterdam met de dag afneemt. We nemen daarom ook op
dat vlak onze manier van werken onder de loep en komen
binnenkort met een blueprint voor de toekomst.
Ik merk bij mezelf op dat er toch een drempel was om het
thuiswerken echt te omarmen. Daarin is nu radicaal
verandering gekomen. Ik denk nu dat Burst echt naar een

hybride vorm gaat. We zullen meer sociale dingen met elkaar
gaan doen om onze cultuur te laten stromen terwijl het
feitelijke werk meer vanuit huis gedaan zal worden. Onze
locatie wordt meer een clubhuis. We hebben daarom ook
veel woonkamer-achtige settings gecreëerd. Daar hadden we
gelukkig al op voorgesorteerd voordat COVID-19 uitbrak.’

stip op de horizon
Wat is het meest spraakmakende werk van Burst van de
afgelopen maanden en waarom?
‘Ik ben heel trots op ons werk voor Roompot. Het is heel
moedig als een reismerk in deze tijden inziet dat er kansen
liggen en daarin actief investeert. Het is waanzinnig om te
zien hoe wij gezamenlijk met de klant in twee weken,
schouder aan schouder, de volledig nieuwe online campagne
Your Destination hebben kunnen ontwikkelen. ‘
Wat is voor jou persoonlijk de belangrijkste learning van het
afgelopen halfjaar geweest?
‘Misschien wel dat ik echt vanuit de praktijk heb gezien dat
mensen gelukkiger en productiever worden van thuis
werken. De nieuwe tijd maakt alle paradigma’s voorgoed
irrelevant. Ik vind dat een mooie uitkomst die we kunnen
meenemen uit 2020.’

Hans Maltha in het kort
Wat betekent inclusiviteit voor jou?
‘Iedereen doet mee.’
Verantwoordelijkheid nemen…
‘Is verantwoordelijkheid geven.’
Be good and tell about it…
‘Don’t tell, but show.’
Het grotere plaatje…
‘Is de duidelijke stip op
de horizon.’
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(Re-)adapt
to change
As Heraclitus, a Greek philosopher, said: “Change is the only
constant in life”. This saying was true at 500 BC, as it is today.
As a digital agency, we help our clients with constant change
by using our craftsmanship to create new business models
and adapt to the changing customer behaviours.
We successfully work together with (global) clients
from various industries like Baderie, Davidoff, Mentos,
Natuurmonumenten, Unilever Food Solutions and Takeda.
Especially today, you’ll need today’s craftsmanship. So let’s
talk! We’d love to see how we can help you (re-)adapt in this
changing time.

burst-digital.com
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