
         Online consument 
steeds kritischer                                                                                                                                 iO helpt organisaties 

om een perfecte gebruikservaring te creëren voor de veeleisende online gebruiker en 

consument. Het agency onderscheidt zich door zijn brede expertise, van communicatie 

tot digitale transformatie en geïntegreerde partnerships die het met klanten aangaat.

“Onze campussen zijn creatieve broedplaatsen van kennis en talent.”

nze wereld digitaliseert steeds sneller, zeker 
sinds we na de uitbraak van COVID-19 massaal 
online zijn gaan werken én shoppen. Met als 

gevolg dat mensen kritischer over hun online ervaring 
zijn geworden, ziet CEO Pieter Janssens van iO. “Bij een 
online bestelling verwachten mensen meteen een beves-
tigingsmail en liefst nog dat het pakketje dezelfde avond 
wordt geleverd. Bij het indienen van een vraag of klacht 
aan het e-loket van een overheid willen burgers direct 
via het kanaal van hun keuze worden geholpen. En als 
consumenten op Google niet meteen de juiste informatie 
vinden, haken ze gelijk af. De online ervaring is echt 
leidend geworden in de beslissing die mensen nemen. 

Sterker nog, in plaats van de tarieven bepaalt de digitale 
interface steeds vaker of consumenten met een bank in 
zee gaan of niet.”

Toekomstbestendig
Willen bedrijven en overheden ook in de toekomst 
relevant zijn, dan moeten ze digitaal excelleren. iO helpt 
organisaties een perfecte gebruikservaring te creëren 
voor kritische digitale consumenten en eindgebruikers. 
Janssens: “We bouwen merken en verbeteren digitale 
ecosystemen als webplatformen, apps en e-commerce- 
omgevingen. Ook helpen we onze klanten om slim
te groeien en zich toekomstbestendig te maken. 

IO   Pieter Janssens
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Als deskundig en ervaren agency inspireren 
en begeleiden we de boardroom van onze 
klanten bij het uittekenen van een digitale 
langetermijnstrategie. Vervolgens helpen we 
de klant om de transformatie op alle niveaus 
te implementeren, zodat er ‘cross-silo’ wordt 
samengewerkt aan digitale initiatieven. Met 
als resultaat dat onze opdrachtgever groeit 
en toekomstbestendig wordt.”

Wendbaar
iO beschikt binnen de Benelux over ruim 
1500 experts op het gebied van strategie, 
creatie, content, marketing en techno-
logie. “Per opdrachtgever stellen we één 
team samen dat alle competenties bevat 
die nodig zijn om aan de behoefte van de 
eindgebruiker te voldoen”, zegt Janssens. 
“Een opdrachtgever hoeft dus niet langer 
meerdere agentschappen in te schakelen en 
te managen. Dit bespaart hem kosten, maar 
vooral tijd: die enige resource die we niet 
kunnen kopen, maar die wel grotendeels de 
concurrentiepositie van een bedrijf bepaalt. 
Dankzij onze aanpak wordt een klant wend-
baarder en brengt hij sneller een nieuw idee, 
platform of campagne naar de markt.”

Partnerships
Janssens benadrukt dat iO de ambitie heeft 
om langdurige partnerships met klanten 
aan te gaan. “We willen graag aan meerdere 
projecten werken – in nauwe samenwerking 
met de klant. Daarom stimuleren we dat ook 
een aantal werknemers van onze opdrachtge-

PIE TER JANSSENS: 

‘We helpen 
organisaties een 

perfecte klant- en 
gebruikservaring 

te creëren’

ver zich bij ons team aansluit. In zo’n hybride 
team ontstaat synergie en een krachtige vorm 
van cocreatie. En leren we een klant, diens 
business en branche tot in detail kennen. 
Dit is de beste manier om met innovatieve, 
verrassende en verrijkende oplossingen te 
komen. Zo worden we samen succesvol.”

Campus
iO beschikt over een campus in Amsterdam, 
Rotterdam, Utrecht, Den Bosch en 
Eindhoven. In België vind je iO in Antwerpen, 
Gent, Herentals en Brussel. “Bij iO heerst de 
creatieve en gemoedelijke sfeer die je ook op 
een campus vindt”, zegt Janssens. “Tevens 
staat het woord campus symbool voor onze 
openheid. Op iedere campus worden per jaar 
zo’n veertig gratis toegankelijke events 
georganiseerd, zoals seminars. De bezoekers 
zijn een mix van onze eigen medewerkers, 
maar ook van studenten en mensen van 
andere agencies en van bestaande en 
potentiële klanten. De events zijn bedoeld om 
hen te inspireren en om meer digitale kennis 
op te doen. Het is onze ambitie om de events 
binnen afzienbare tijd aan te vullen met een 
open platform. We willen immers niet alleen 
onze klanten, maar ook onze maatschappij 
digitaal slimmer maken.”

Quality time
iO is continu actief met het werven en ontwik-
kelen van talent. “Onze campussen zijn ideale 
broedplaatsen om naar een hoger niveau te 
groeien, zowel professioneel als op menselijk 
vlak”, zegt Janssens. “Bij iO tref je andere 
leergierige talenten, zodat je elkaar inspireert 
en van elkaar leert. Niet onbelangrijk: je werkt 
hier aan coole, uitdagende projecten in een 
relaxte en mensgerichte omgeving. Iedere 
campus beschikt over faciliteiten als een 
(afhaal)restaurant en strijkservice. Hiermee 
willen we onze medewerkers een deel van het 
huishoudelijke werk uit handen nemen, zodat 
ze na een dag hard werken ’s avonds meer 
ruimte voor qualitytime hebben.”  

DEEL ONLINE
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n de marketingcommunicatie wordt 
vaak van opdracht naar opdracht 
gewerkt. Tegelijkertijd ziet Simon 

Renes, oprichter en CEO van effectgroep*, 
dat de marcomwereld versnippert: “Merken 
maken steeds meer gebaren via steeds meer 
kanalen”, weet hij. “Je hebt dus meer expertise 
nodig om effectieve campagnes op te zetten.”

Coco
“Daarom vragen we klanten of zij binnen ons 
nieuwe concept Coco inniger met ons willen 
samenwerken”, vervolgt Renes. “Niet een 
‘one off ’-relatie, maar ‘part of ’ the team. Als 
klanten willen, gaan we een langetermijnrelatie 
aan, waarbij we ook tussen projecten door tijd 
in elkaar investeren, om te brainstormen en 
proactief kansen te signaleren.”

Coco biedt rust in de organisatie, bij 
effectgroep* en bij de klant, stelt Renes vast. 
“Coco is efficiënt, omdat je minder tijd kwijt 

bent met briefings schrijven enzovoort. En 
het is flexibel. Als het de klant beter uitkomt, 
kun je de planning aanpassen. Voor iedere 
klant maken we een eigen Coco met alle 
benodigde expertises. Coco werkt dagelijks 
aan de marcom van klanten, vanuit een vooraf 
opgesteld jaarplan met heldere doelen. Coco 
is op afstand jouw meest effectieve communi-
catiecollega, voor een vast bedrag per maand.”

Betere conversie
“Met Coco kunnen we onze belofte ten 
aanzien van effectieve communicatie nog 
beter waarmaken”, verwacht Renes. “Wat je 

in cocreatie maakt, wordt kwalitatief beter als 
je structureel met elkaar optrekt. Daardoor 
behaalt de klant zijn doelstellingen en wordt 
de conversie beter.”

Renes vervolgt: “Zelf hebben we als voordeel 
dat je met Coco vooraf goed de workload kunt 
inschatten. Zo kunnen we zorgen dat er op 
tijd genoeg collega’s klaarstaan en zo nodig 
opschalen. Het is trouwens niet zo dat wij de 
marcom helemaal overnemen. Ook aan de 
klantzijde zitten mensen die verbindingen 
leggen en deelprojecten oppakken. En wat 
slimmer is om zelf te doen, moet je lekker bij 
je houden. De markt reageert heel positief op 
Coco en we zijn al volop bezig met de eerste 
accounts. De afgelopen 25 jaar heb ik met 
mijn team hard gebouwd aan hoge klant-
tevredenheid. Met Coco kunnen we dat 
vasthouden en verstevigen.”  

EFFECTGROEP*   Simon Renes

I ‘ Coco is de 
verpersoonlijking van 
alles wat wij als bureau 
in huis hebben’

Marcom as a service                                                                                                                    Marcombureau effectgroep*

heeft een nieuwe samenwerkingsvorm met klanten ontwikkeld: met Communicatiecollega, 

ofwel Coco, werkt het bureau toe naar een efficiënte en bestendige samenwerking, om 

zijn belofte van effectieve merkcommunicatie nog beter waar te kunnen maken.
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