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FONK presenteert sneak peek bureau klanttevredenheidsonderzoek 2020

Booming generation next
neemt het roer over
Het veldwerk voor de 26e editie van het bureau klanttevredenheidsonderzoek 2020
had zoveel deelnemers, dat de redactie besloot de FONK50 in te ruilen voor de
FONK100. Niet dat het onderzoek alléén bepalend is voor opname in de FONK100,
maar het is wel een van de belangrijkste drivers. Wat niet is veranderd, is het criterium
voor publicatie van de onderzoeksresultaten: bureaus met een lager gemiddelde dan
7,0 worden niet gepubliceerd. Het is niet de rol van FONK om andermans malheur
breed uit te meten. Goed, het lukt een keer niet. Kan gebeuren. Maar lukt ‘het’ wel,
dan vieren we een feestje. Over dat feestje gaat de FONK100.
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I

n de FONK100 bieden we behalve De Lijst onder meer
ook een sneak peek op de onderzoeksresultaten van
2020, omdat die aan de basis liggen van de
samenstelling van De Lijst. Voor het complete lijstje
spelregels voor opname in de FONK100 ga je naar
pagina 39. De integrale uitslagen van het onderzoek zijn in
december voorbehouden aan de jaaruitgave Red Alert
2020, die het komend jaar handvatten zal bieden aan
marketeers en brandowners die op de hoogte willen zijn
van het beste wat de Nederlandse bureauwereld te bieden
heeft. Marketeers die niet aan het onderzoek hebben
meegewerkt, kunnen de uitgave bestellen in de webshop
van FONK (zie kader op pagina 35). Bij adverteerders die
hun medewerking wèl hebben verleend, valt de ruim 160
pagina’ s tellende uitgave in december op de mat.

RECAP 2020
Voor mensen met haast en die in december niet met
de vinger langs alle lijstjes en kolommen in het Red
Alert willen gaan, zetten we de meest in het oog
springende resultaten van opmerkelijke
ontwikkelingen, nieuwkomers, stayers en topscorers
van 2020 op een rij. Om te beginnen een aantal
relevante snackable bits & pieces van de bureauwereld
van 2020 in cijfers:
hoogst gemiddeld resultaat
Het hoogst gemiddelde resultaat in het onderzoek van dit
jaar is 9,61 en komt ook dit jaar op het conto van het
business to business bureau BOOM.
Een mini-interview met BOOM op pagina 61.
Het hoogste gemiddelde resultaat is dit jaar is 0,11 punt
lager dan in 2019.
Het aantal nieuwe deelnemers in het onderzoek 2020
heeft een alltime high bereikt. In die zin hebben we te
maken met een booming generation next. Vooral het
aantal in het onderzoek opduikende digital agencies en
bureaus gespecialiseerd in Content Creation, is
snelgroeiend. Het aantal deelnemende digital agencies,
overstijgt dit jaar voor het eerst het aantal full service
bureaus.
hoogste nieuwkomer
Het Amsterdamse digital design agency Bolden (8,88) is
de nieuwkomer met het hoogste gemiddelde resultaat in
het 2020-onderzoek.
Een mini-interview met Bolden op pagina 60.
Top 5 Content Creation
Content Creatie is een een snelgroeiende specialisatie. De
Top 5 van deze groep wordt gevormd door Hammerfest

(9,04), C2B (8,58), Captains (8,56), Daily Dialogues
(8,44) en Qontent Matters (8,34).
Mini-interviews Hammerfest en Daily Dialogues op pagina
69 en 63.
Top 5 Grote Bureaus
De grote bureaus hebben traditiegetrouw iets lagere
scores in het onderzoek dan de middelgrote en kleine(re)
bureaus. Dit dient echter wel in het juiste perspectief
geplaatst te worden. De opdrachtgevers van deze bureaus
zijn vaak grote en internationale bedrijven waar een
kritischer houding naar de bureaus waarmee gewerkt
wordt, eerder regel dan uitzondering is. De Top 5 van de
Grote Bureaus wordt dit jaar gevormd door: Fightclub
(9,19), Burst (8,81), Born05 (8,38), DotControl (8,37) en
Fabrique (8,33).
Mini-interviews met Fightcub, Burst en DotControl op
pagina 65, 63 en 64.
Scoren als business accelerator
Scoren op creativiteit en effectiviteit is een must voor
alle bureaus. Het is hun corebusiness tenslotte (zie
hierna ook de lijstjes ‘Scoren op kernkwaliteiten’) maar
zeker nu is het kunnen scoren als business accelerator
minstens even belangrijk. Dit is de top 5 (door alle
grooottegroepen en specialisaties heen: Boom (BtoB9,66), Tomeloos (Full service - 9,48), FX Agency
(digital - 9,33), Bureau Basket (Activatie - 9,29),
Fightclub (9,26).
Voor het mini-interview met FX Agency kijk op pagina 65.
de beste sparringpartners
Hoe sterk is je bureau als sparringpartner? Een vraag die
juist dit jaar behoorlijk urgent is gebleken. We zetten
daarom hier de vijf best scorende bureaus van het
onderzoek op een rij:
5pm (digital agency) 9,67; MR. BRAND (full service)
9,67; Boom (BtoB) 9,63; Vertigo 6 (Full service) 9,52;
Tomeloos (Full service) 9,40.
Mini-interviews met 5PM, MR. BRAND en Vertigo 6 op
pagina 59, 71 en 77.

DE BESTE APPELS EN PEREN VERGELIJKEN
Hoewel een ranglijst van hoog naar laag van alle
bureaus bij elkaar appels met peren vergelijken is
(want van groot naar klein en zeven specialisaties door
elkaar), wordt er tòch ieder jaar naar gevraagd. We
presenteren hier dus ook dit jaar weer op veler verzoek
de bureaus met een gemiddelde hoger dan 8. In de
FONK100 zijn alle bureaus opgenomen met een
gemiddelde van 7 of hoger. De ingegrale publicabele
resultaten (gemiddelden van 7 of hoger) worden
opgenomen in de jaaruitgave Red Alert 2020.
lees verder op pagina 32
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GEMIDDELDEN VAN 8 OF HOGER
1. Boom
2. Vertigo6
3. Tomeloos
4. Fightclub
5. 5pm
5. Bureau Basket
6. FX Agency
7. Revitalize
8. Gravity
9. Joe Public
10. MR. BRAND
11. Hammerfest
12. Sinc
13. Team Nijhuis
14. Bolden
15. SenS Online
16. Activation Heroes
16. Burst Groot-Digital
17. Stroom
18. Punktlich
19. MegaWatt Digital
19. Weekend Creative Agency
20. Stuurlui
21. DoubleSmart
22. Go Spooky
22. Vandenbusken
23. C2B
24. Captains
25. Today
26. Brandfirm

9,61
9,51
9,43
9,19
9,18
9,18
9,17
9,16
9,10
9,08
9,08
9,04
8,97
8,91
9,88
8,86
8,81
8,81
8,76
8,72
8,71
8.71
8,70
8,65
8,64
8,64
8,58
8,56
8,53
8,52

27. Lijm Amsterdam
28. Strat. ontwerpbureau JA!
29. Daily Dialogues
30. Redkiwi
31. Born 05
32. DotControl & Rockboost
32. The Online Company
33. XXS
34. Qontent Matters
35. Fabrique
35. Frappant
36. AMP
37. Fingerspitz
38. Towel Media
39. Brum Design
40. Crossmarks
41. Maatwerk Online
42. M2Media
43. Greenberry
44.Chunk Creative Agency
44. Dept
45. Accent Interactive
46 The Gardeners
46. PuurPxl
48. Spektr
49. Move4 Mobile
49. 2Basics
50. Bluebird Day
51. Gracious
52. GUC Agency

8,50
8,46
8,44
8,43
8,38
8,37
8,37
8,35
8,34
8,33
8,33
8,32
8,29
8,28
8,27
8,25
8,24
8,19
8,18
8,16
8,16
8,13
8,12
8,11
8,10
8,08
8,08
8,08
8,06
8,04

ONDERZOEKSOPZET & RAPPORTAGE 2020
De meeste bureaus die zich voor het onderzoek
aanmelden doen dit in de categorie full service of in
de categorie digital. Deze verhouding is een
weerspiegeling van de veranderde vraag van
marketingzijde. Ook de categorie Content Creation is
een logisch gevolg van de het groeiend aantal bureaus
dat zich hier helemaal op toelegt.
Je kunt je afvragen of het begrip full service aan een
herijking toe is nu specialisaties als digital, social en
ook content creatie steeds verder ingeburgerd raken.
De bureaus van de nieuwe generatie lijken steeds
verder af te staan van wat veel old school’ bureaus
kunnen bieden.
Aan de andere kant zie je gespecialiseerde bureaus ook
de term full service (op het eigen vakgebied) gebruiken.
Het klinkt in eerste instantie misschien wat verwarrend,
maar in de dagelijkse praktijk blijken marketeers en
brandowners steeds beter hun weg in het
(gespecialiseerde) bureaulandschap te vinden.
In het bureau klanttevredenheidsonderzoek wordt
onderscheid gemaakt in zeven specialisaties. Op deze

manier kunnen opdrachtgevers kennismaken met de
beste presterende bureaus binnen hun eigen
concurrentieveld en groottegroep. De specialisaties
waarin gerapporteerd wordt: Activatie, Business to
Business, Content Creation, Design, Digital, Full
Service en Media.
Het veldwerk van het onderzoek is in 2020 opnieuw
uitgevoerd door marktonderzoek Multiscope.
De deelnemende bureaus zijn behalve in zeven
specialisaties ingedeeld in vier groottegroepen:
groot:
middelgroot I:
middelgroot II:
klein

> 50 werknemers
25 - 49 werknemers
10 -24 weknemers
< 10 werknemers

Het marktonderzoekbureau vraagt de opdrachtgevers
van de bureaus naar hun tevredenheid op dertien
onderwerpen. De tevredenheid wordt uitgedrukt in een
verbale schaal en vervolgens in schoolcijfers.
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De resultaten over de dertien onderwerpen leiden tot
een berekend gemiddelde per bureau. Dit zijn de
dertien onderwerpen op de lat waartegen marketeers
en brandowners hun bureau afzetten:

FONK100
Op de hiernavolgende pagina’s
hebben we de resultaten van
het onderzoek 2020 mede als
referentiekader gebruikt voor het
samenstellen van de FONK100 2020.
Ga voor de lijst met de Beste Bureaus
van Nederland naar pagina 38 >>

Snelheid van werken
Relatiebeheer
Prijs-Prestatie
Inzet & Service
Administratieve afhandeling
Nauwkeurigheid
Omgaan met briefings
Creativiteit
Effectiviteit
Functioneren als sparringpartner
Pro-activiteit
Functioneren als Business Accelerator
Tevredenheid in het algemeen

BRANCHEBREDE ONTWIKKELINGEN 2020
In het bureau klanttevredenheidsonderzoek vraagt
marktonderzoekbureau Multiscope de marketeers en
brandowners die aan het onderzoek deelnemen, niet
alleen uit over hun relatie met het bureau waarmee zij
werken, maar komen ook enkele branchebrede aspecten
aan de orde. Hoe trouw blijven zij ook in de toekomst
aan hun huidige bureau en is het voor hen relevant dan
hun bureau geïntegreerd kan werken? Maar ook: welk
belang hechten zij aan de verschillende brancheorganisaties?
Als we de antwoorden van de afgelopen drie jaar op een
rij zetten, valt het volgende op:
•

Bureaurelaties zijn over het algemeen stabiel, meer
opdrachtgevers zijn geneigd in 2021 bij hun huidige
bureau te blijven.

Werk aan de winkel
• De grootste verschuiving ten opzichte van 2019 is te
zien bij de vraag of bureaus in staat zijn
geïntegreerde communicatie te leveren: 43% van de
opdrachtgevers zegt dit jaar ‘Ja’ tegenover 54% in
2019, terwijl dit jaar 23% ook nog zegt dit niet te
weten. Dat dit geen goede ontwikkeling is, blijkt uit
het feit dat maar 8% van de opdrachtgevers zegt aan
geïntegreerde communicatie geen belang te hechten.
Werk aan de winkel dus!
•

Het belang dat men hecht aan brancheorganisaties
als VEA, DDA of PMA daalt niet verder, maar blijft
exact even mager als in 2019 het geval was. 79% van
de ondervraagde marketeers heeft er niets of niet
zoveel mee. Dan kun je je als bureauleider afvragen
hoe belangrijk het lidmaatschap van een branche
organisatie voor je bureau is.

Mini- interviews, oftewel turbo talks met
een aantal van de best scorende bureaus
in het onderzoek van 2020 vind je vanaf
pagina 58 >>

Hoe waarschijnlijk is het dat u in het komend jaar zaken
blijft doen met uw bureau?
2020

2019

2018

zeer waarschijnlijk

73%

69%

74%

waarschijnlijk

21%

22%

19%

Neutraal

5%

7%

6%

Onwaarschijnlijk

1%

2%

1%

Acht u uw bureau in staat een relevante bijdrage aan
dit geïntegreerde traject te leveren?
2020

2019

2018

Ja

43%

54%

47%

Ja, maar niet nodig

8%

26%

31%

Weet niet

23%

12%

10%

Nee

9%

8%

12%

Vindt u het gewenst dat uw bureau is aangesloten bij
één van de branche- of vakorganisaties, zoals VEA, DDA
of PMA?
2020
2019
2018
Ja

21%

21%

21%

Nee

40%

40%

39%

Weet niet

39%

39%

40%
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Hardware bureau
klanttevredenheidsonderzoek 2020

Tien belangrijkste (rand) voorwaarden
voor een goede bureaurelatie
persoonlijke klik (met stip op 1)
Kennis/helicopterview
Betrouwbaar
Meedenken
Innovatief

Aantal aangemelde bureaus 2020:
Aantal gepubliceerde resultaten
(gemiddeld 7 en hoger):
N=
Hoogste score:
Laagste score:

Transparant
Flexibel
Loyaliteit
Internationale scope
Consistentie

SCOREN OP KERNKWALITEITEN
Welke bureaus zijn het meest creatief, het meest effectief
en wie zijn de beste business accelerators? Maak kennis
met de bureaus die volgens de 26e editie van het bureau
klanttevredenheidsonderzoek van FONK ieder in hun
eigen groottegroep op deze drie ‘kernkwaliteiten’ de
hoogste klanttevredenheid achter hun naam mogen
schrijven:

176
75
1602
9,61
5,32

Meest effectief, Top 5
Groot *
1. Fightclub

Full service

8,87

2. Fabrique

Full service

8,58

3. Burst

Digital

8,50

4. Move4Mobile

Full service

8,30

5. Born 05

Digital

8,20

1. FX Agency

Digital

9,34

Digital

9,17

Meest creatief, Top 5
Groot *

Middelgroot I *

1. Fightclub

Full service

9,57

2. Burst

Digital

9,25

3. DotControl/Rockboost Digital

9,00

2. 5pm

4. DPDK

Digital

9,00

2. Go Spooky

Digital

9,17

5 Fabrique

Full service

8,75

3. Team Nijhuis

Digital

9,14

4. MR.BRAND

Full service

9,00

5. SenS Online Solutions Full service

8,87

Middelgroot I *
1. FX Agency

Digital

9,74

2. Go Spooky

Digital

9,67

3. MR.BRAND

Full service

9,33

Middelgroot II *

4. Gravity

Digital

9,14

1. Vertigo6

Full service

9,61

5. 5pm

Digital

9,00

2. Tomeloos

Full service

9,58

3. Boom

Business to business

9,46

4. Hammerfest

Content Creation

9,12

4. Sinc

Full service

9,12

5. Joe Public

Full service

9,00

5. Stroom

Media

9,00

5. Weekend Agency

Full service

9,00

Middelgroot II *
1. Boom

Business to business

9,63

2. Vertigo6

Full service

9,45

2. Sinc

Full service

9,45

3. Tomeloos

Full service

9,40

4. Joe Public

Full service

9,20

5. Hammerfest

Content Creation

9,12
Klein *

Klein *
1. Strat. bureau JA!

Design

9,33

1. Revitalize

Design

9,43

2. Revitalize agency

Design

9,14

2. Bureau Basket

Activatie

9,15

3. Bolden

Design

9,12

3. Bolden

Design

8,95

Activatie

8,60

Digital

8,58

4. Bureau Basket

Activatie

9,06

4. Activation Heroes

5. MegaWatt Digital

Digital

8,67

5. MegaWatt Digital
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Beste business accelerators, Top 5
Groot*
1. Fightclub

Full service

9,26

2. DotControl/Rockboost Digital

8,50

3. Burst

Digital

8,50

4. Fabrique

Full service

8,08

5. Dept

Digital

8,05

1. FX Agency

Digital

9,33

2. Gravity

Digital

9,23

3. MR.BRAND

Full service

9,00

4. 5pm

Digital

8,83

5. The Online Company Digital

8,75

Middelgroot I *

Middelgroot II *
1. Boom

Business to business

9,66

2. Tomeloos

Full service

9,48

3. Vertigo6

Full service

9,03

4. Joe Public

Full service

8,80

5. Sinc

Full service

8,77

1. Bureau Basket

Activatie

9,29

2. Revitalize

Design

8,71

3. Bolden

Design

8,60

4. MegaWatt

Digital

8,48

5. Activation Heroes

Activatie

8,40

Klein*

*
groot
middelgroot I
middelgroot II
klein

50 werknemers of meer
25-49 werknemers
10-24 werknemers
10 werknemers of minder

Reserveer nu RED alert 2020
De enig echte jaarlijkse agency guide met
gevalideerd onderzoek van
marktonderzoekbureau Multiscope en de
complete onderzoeksresultaten, rolt begin
december voor de 26e keer van de persen.
Goed om te weten: om de kwaliteit van de
gepresenteerde bureaus te waarborgen, worden
alleen resultaten met een gemiddelde score van
7 of hoger in het Red Alert opgenomen.

Reserveer op fonkonline.nl/shop/
14/losse-exemplaren-red-alert/
vast een exemplaar.
Of scan de QR code:
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