
VERBINDEN, DAN IS ER TOEKOMST



Een dynamisch netwerk 

van creatieven en opdrachtgevers

onderscheidend en effectief.

Door de wol geverfd.

Met gedreven creatieven en specialisten 

voor klanten met ambitie.

Voor onderscheidend en effectief werk.

Om te laten zien dat je een merk bent 

wat van mensen houdt.

Met producten of diensten

waar mensen iets mee kunnen. 

Om er gelukkiger en er daardoor 

beter van te worden.
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hart voor de zaak

Bij Van Bergen Accountants gaat het al lang niet meer alleen over de cijfers. Hun adviesrol voor de ondernemer is steeds belangrijker gaan worden. 

Elke ondernemer is weer anders. En ondernemen, dat doe je met je hart. Niet van 9 tot 5, maar 24 uur per dag. 

Altijd bezig en op zoek naar nieuwe mogelijkheden en kansen. Een organisatie beweegt, verandert voortdurend. 

En dat moet ook in de huisstijl tot uitdrukking komen. 

Daarom is er ook niet gekozen voor één logo/merkbeeld, maar zijn er een aantal varianten ontwikkeld.  

Ook de ondertitel Accountants is vervangen door Ondernemerszaken. 

Met de belofte “hart voor de zaak”, als payoff. Een eigentijdse huisstijl doorvertaald naar alle platforms. 

Waarin de ondernemer centraal staat. Online en offline.



Voor een duurzame relatie met onze klanten en voor een duurzame wereld. 

Daar doen wij het voor. Een totaalpakket voor al uw schilderwerken op een verantwoorde manier.

En dat vanuit Nijmegen, European Green Capital 2018. Daar zijn wij best trots op. 

Vakwerk, het hele jaar door! Van een eerste stijl- en kleuradvies tot complete organisatie van uw project, van schilderwerk tot afwerking, 

van nieuwbouw tot monumentaal werk, van groot onderhoud tot 24-uurs-klantenservice. 

Geniet van uw woning, zowel van buiten als van binnen. Voor een schone wereld! 

Corporate advertentie concept.



Maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat is ondernemen met oog voor people, planet en profit. 

Het Mookse verhuurbedrijf Geba, gespecialiseerd in asfaltverwerkingsmaterieel, zet zich hier met hart en ziel voor in. 

Met resultaat: afgelopen december werd de onderneming gecertificeerd volgens de MVO Prestatieladder-niveau 3. 

Bij aanbestedingen wordt steeds vaker van aannemers gevraagd dat ze duurzaam ondernemen. 

Geba levert materieel en mensen aan die aannemers.

Het Nieuwe Buro ontwikkelde voor GEBA een nieuwe identiteit en positionering die beter aansluit bij de kernwaarden. 

Daar zijn we trots op. 
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Creatief concept voor het Communicatie Congres 2018 van de Communicatiekring Nijmegen. 

In samenwerking met Triggerfilm, Sarah Bierens en 3Ami.



Wij maakten het ontwerp van een bijzonder boek. 

Samen met Ingrid Oostendorp (Kunstmagazijn) en Els Dinnissen.

Het boek werd uitgegeven n.a.v. een bijzondere tentoonstelling bij het Kunstmagazijn.

Bijzonder omdat vrienden van Robert Terwindt hun medewerking hebben verleend.

Kunstenaars, schrijvers, ontwerpers 

waaronder o.a. Klaas Gubbels, Oscar Goedhart, Jan Siebelink en Jan Jansen.



Plus supermarkt Nico de Witt, 

is één van de tien finalisten om verkozen te worden tot beste Supermarkt van het jaar!

Voor de aanloop naar de grote finale,

ontwikkelde Het Nieuwe Buro alle communicatie hiervoor. 

Nico zelf speelt de hoofdrol!

Off- en online middelen worden hiervoor ingezet. Super leuk!!



Bewogen

raakt
Van der Beek

advocaat

‘‘Het snelle en daadkrachtige
optreden heeft voor een goede

afloop gezorgd’’
                                                                                                Strafrecht  

Over Van der Beek     Arbeidsrecht     Strafrecht     Contact

Wij houden van ons vak, zijn gedreven en leveren kwaliteit. 
Wij zijn betrokken en integer. Bij ons staat u centraal; wij luisteren naar u en 
handelen daarnaar. Ons doel is dat het u(w bedrijf) goed gaat. 
Wij nemen uw juridische zorgen uit handen. Daar zetten wij ons volledig voor in, 
zo nodig ook buiten kantoortijden. Kunt u onze bijstand gebruiken, neem dan 
contact met ons op. Wij werken graag voor u.
 
Onze werkwijze

Van der Beek Advocaat werkt laagdrempelig, informeel en persoonlijk. 
Wij houden u op de hoogte en communiceren in heldere, begrijpelijke taal. 
Wij zijn gericht op een uitstekend resultaat dat goed past bij uw situatie. 
Wij komen afspraken na en verwachten dat ook van u.
Van der Beek Advocaat is reëel over kansen en risico’s, en duidelijk over 
tarieven en kosten. Een gratis, kort kennismakingsgesprek is mogelijk. 
Bij de inname van zaken zijn wij selectief – zo bewaken wij de kwaliteit en 
snelheid van ons werk.

Mijn merk 
is mijn

karakter

raakt
Van der Beek

advocaat

Herpositioneringstraject voor Van der Beek Advocaat. 

In nauwe samenwerking met Revenue Creative en LaraDeelt. 

Zij adviseren en ondersteunen organisaties bij de invulling van hun digitale marketingstrategie. 

Het Nieuwe Buro is verantwoordelijk voor de creatieve conceptontwikkeling

en de nieuwe corporate identity.



Aankondigingsaffiches voor exposities in het Kunstmagazijn.




