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Vogelzang werkten voorheen allebei freelance 
als digital consultant bij uiteenlopende par-
tijen en kennen de markt dus goed. “We zijn 
gewend om te werken vanuit een digitale stra-
tegie en zagen extra kansen op het gebied van 
digital consultancy”, zegt Vogelzang. “Zo bie-
den we met Consultancy as a Service een con-
cept dat bedrijven in staat stelt om voor een 
vast bedrag per maand tijdelijk extra expertise 
in huis te halen die past bij vrijwel elk budget, 
tijdsbestek en doel. Deze tijdelijke uitbreiding 

‘WIJ VERHOGEN DIGITAAL IQ 
VAN KLANTEN’
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ONAFHANKELIJK, TRANSPARANT EN GEFOCUST OP KENNISOVERDRACHT. DAT IS HOE HET GRONINGSE BEDRIJF 
DIGITALWORKS ERUIT SPRINGT IN DE COMPETITIEVE MARKT VAN DIGITAL CONSULTANCY. “GROTE FIRMS OPEREREN 
VOORAL STRATEGISCH, TERWIJL WIJ STRATEGIE COMBINEREN MET IMPLEMENTATIE ÉN UITVOERING.”

I
n digital consultancy zijn de ogen vaak 
gericht op de grote internationale 
bureaus, maar daarnaast zijn ook klei-
nere adviseurs actief, zoals Digital-

Works. “Een digitale strategie is belangrijk, 
maar onze kracht is ook om de opdrachtgever 
en alle medewerkers daarin echt mee te krij-
gen”, vertelt medeoprichter Niels van Sint 
Maartensdijk. “Bedrijven willen nog weleens te 
snel live met een digitale campagne, een nieuw 
platform voor e-commerce of implementatie 
van marketing automation. Ze kiezen dan voor 
een ander bureau, dat snel aan de slag gaat 
zonder onderliggende visie. Resultaten blijven 
dan vaak uit, waardoor zo’n bedrijf weer bij 
ons terugkomt met als commentaar: jullie  
hadden toch gelijk.” 
 
DIGITALE VERSNELLING 
Vijf jaar bestaat DigitalWorks inmiddels. Van 
Sint Maartensdijk en co-founder Benjamin 

‘ONZE KRACHT SCHUILT IN  
HET MEEKRIJGEN VAN HET  

TEAM MET EEN NIEUWE  
DIGITALE STRATEGIE’

DIGITALWORKS

van marketingafdelingen helpt digitaal te ver-
snellen, maar brengt ook nieuwe kennis in een 
organisatie. Zo dragen we bij aan verhoging 
van het digitale IQ bij opdrachtgevers.” 
 
BENADERBAAR 
De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat  
organisaties kritisch kijken naar hun bedrijfs-
voering. “De rode draad in veel digitale vraag-
stukken betreft het verhogen van effectiviteit 
en efficiëntie”, signaleert Van Sint Maartens-
dijk. “Hoe haal je als bedrijf meer uit hetzelfde 
budget met slimme datatoepassingen en goede 
aansturing? Als er bij bedrijven bepaalde angst 
is voor verandering, nemen wij die vrees veelal 
weg door onze agile aanpak en aanwezigheid 
op locatie.” 
 
De benaderbare manier van werken bij Digital-
Works wordt gepaard aan transparantie en een 
onafhankelijke opstelling. “Wij krijgen steeds 
meer auditaanvragen”, merkt Vogelzang. “Dat 
zegt veel over hoe kritisch organisaties kijken 
naar hun bedrijfsvoering, maar ook hoe serieus 
wij worden genomen als bureau. Bedrijfsom-
vang zegt niks over kwaliteit. Met onze multi-
disciplinaire consultants kunnen wij 
organisaties vertellen waar ze staan en wat 
voor hen de juiste vervolgstappen zijn.” <




