
 
 

Estafette-Interview ondernemers, ……. geeft het stokje door aan …….. 

 

Iedere maand wordt er een ondernemer, PRO-lid, geïnterviewd vanuit de Communicatiecommissie. Waarom? 
Het kan leerzaam en inspirerend zijn: leer van de levenslessen en succesverhalen van andere Purmerendse 
ondernemers. Je kunt je verhaal doen als verlengstuk op je business, of zien als publiciteit in de regio. Het 
bevordert de lokale betrokkenheid en je kan kennismaken met andere ondernemers uit de regio. 
Wij zullen ernaar streven om in iedere nieuwsbrief een interview te plaatsen. De geïnterviewde ondernemer 
kiest vervolgens een collega-ondernemer voor het volgende interview. 
Heb je interesse, neem contact op met Jeannette Zwaan, j.zwaan@pro-site.nl of j.zwaan@sbzw.nl 

Bedrijf: ad68, concept, creatie & illustratie 
Branche: Reclame 
Contactpersoon: Henry Wassink 
Aantal medewerkers: 2 vast en 4 freelancers 
Email: info@ad68.nl 
Website: www.ad68design.nl 

Dit interview vindt  plaats aan de Van IJsendijkstraat (bedrijventerrein De Koog in Purmerend), waar ik hartelijk 
word ontvangen door Henry en 2 collega’s.  

1. Omschrijf in een paar zinnen de belangrijkste activiteiten/missie/doel van uw onderneming? 

Voor ik de eerste vraag stel, ben ik benieuwd naar de betekenis van ad68. Henry lacht en antwoordt dat  dit 
staat voor Anders Denken op 68 manieren – mijn favoriete getal ;-} . 
De belangrijkste missie van ad68 is bedrijven en instanties anders naar hun product of dienst te laten kijken. 
Hierdoor ontstaat een ander/helder inzicht en kunnen wij de reclameactiviteiten en uitingen beter op elkaar 
afstemmen. De mooiste uitdaging blijft om van niets iets te maken. Onze werkwijze bestaat uit een combinatie 
van on- en offline diensten. Bovendien combineren wij graag onze creativiteit met de laatste ontwikkelingen. 
Wat zijn dan deze laatste ontwikkelingen vraag ik. Henry raakt hier niet over uitgesproken! Hij laat mij zijn 
eerste zelf geschreven kinderboekje “De Bengel Familie” zien die d.m.v. de Layar App tot leven komt. Als je je 
mobiele telefoon bijvoorbeeld bij de illustratie van de olifant in het boekje houdt, komt de illustratie tot leven 
d.m.v. een filmpje van olifanten in Afrika. Dat ziet er superleuk uit. Verder laat hij een gepersonaliseerde tas 
met waardecoupon zien. Deze tas heeft hij ontwikkeld voor de stad Deventer. Dit concept zorgt ervoor dat 
klanten terugkomen (www.bringmebag.com) of dat winkeliers in bijvoorbeeld dezelfde straat kunnen 
samenwerking bij bepaalde acties. Ook hier wordt een QR-code of Layar App gebruikt waarmee bezoekers van 
de stad gebruik kunnen maken van bijvoorbeeld winkelroutes en acties voor een museumbezoek.    

2. Wie wilt u hier vooral mee bereiken? M.a.w. wie is uw doelgroep?  

Onze klanten zijn zeer divers. Zo werken wij al geruime tijd voor Yarden Uitvaartorganisatie en mogen wij de 
RAI vereniging sinds dit jaar ook aan onze klantenlijst toevoegen, vertelt Henry trots. Verder werken wij voor 
diverse meubelaccounts, projectontwikkelaars, IT-bedrijven, drukkerijen en denken wij regelmatig creatief 
mee met DM Buro’s voor het ontwikkelen van DirectMail uitingen. 
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Henry toont nog een brochure van House of Dutchz. Een meubelconcept waarbij Henry vanaf de start  
betrokken is. Dat wil zeggen dat ad68 het totale concept ontwikkeld heeft. Van naam, logo, tot aan de 
inrichting van de diverse winkels door heel Nederland.  

3. Wanneer bent u op het idee gekomen om een eigen bedrijf te beginnen? Of wanneer bent u bij dit bedrijf 
gaan werken? En hoe is dat gekomen?  

Ik ben 8 jaar geleden van de een op de andere dag begonnen met ad68, gaat Henry verder. Mijn ideeën kon ik 
niet meer kwijt bij het reclamebureau waar ik werkte. Hoewel zij mij maar eigenzinnig vonden, heb ik daar veel 
geleerd en uiteindelijk ook kansen gekregen. Maar ik miste uiteindelijk de vrijheid om volledig uiting te geven 
aan mijn creativiteit, vertelt Henry.   

4. Hoelang bent u ongeveer bezig geweest met de voorbereidingen of het inwerken en wat is het meest 
leuke of uitdagende in deze onderneming?  
 
Geen voorbereiding. Van de een op de andere dag begonnen, zonder klantenbestand. Per 1 januari jl. is mijn 
vrouw, Cynthia Schippers, compagnon geworden. Nu runnen wij samen ad68. Een goede combinatie. Haar 
specialiteit is magazines maken. Ook daarvan laat Henry een aantal mooie exemplaren zien: Glamour, National 
Geographic, Quest maar ook magazines voor meubelketens zoals Henders & Hazel.  

5. Loopt u bij uw bedrijfsvoering tegen conflicten aan met derden (bijv. bij overname, buren, gemeente)?  
Zo ja, zou u dit kunnen toelichten met een voorbeeld?  

De conflicten die wij weleens hebben, zijn niet noemenswaardig en meestal zonde van de tijd om te veel 
aandacht aan te besteden. Conflicten zijn erom opgelost te worden, zegt Henry. 

6. Wat zijn voor u de voor- en nadelen van het hebben van een eigen onderneming? 

Het grootste voordeel vind ik nog steeds, dat ik op mijn manier kan werken, vervolgt Henry. 
Het grootste nadeel is geen werk geen inkomsten.  
Ik vraag Henry hoe hij het regelt tijdens vakanties? Als hij op vakantie is, heeft hij vaste vervanging waardoor 
alles gewoon door gaat.  

7. Wat zijn volgens u de belangrijkste eigenschappen waarover een ondernemer moet beschikken wanneer 
deze een eigen onderneming wil opstarten of runnen? Hoe omschrijft u zichzelf als ondernemer? 

Enthousiasme en doorzettingsvermogen. Je fouten durven en ook willen toegeven, want die maak je. 
Naar mijn mening zijn er teveel ondernemers die altijd maar mooi weer willen spelen. 

8. Hoe zou je graag door klanten omschreven willen worden? Waar onderscheidt uw bedrijf zich in t.o.v. 
andere bedrijven waardoor die klanten naar u toe komen? 

Als ik mijn referenties op mijn LinkedIn profiel mag geloven en de steekwoorden samenvoeg; 
Creatief, veelzijdig, loyaal, humorvol en vooral kritisch, ook op eigen gemaakt werk! 
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Onderscheid maken wij in:  
- een toegankelijke en duidelijke manier van denken, 
- creativiteit op diverse vlakken en vakgebieden, 
- meer dan 25 jaar ervaring in de wereld van de reclame, 
- zeer flexibel en een snel oplossend vermogen.  
- Wij brengen overzicht in reclame-activiteiten voor het bedrijf, de medewerkers en zijn klanten 
- En uiteraard, niet geheel onbelangrijk, maken wij mooi & leuk werk 

9. Door wie of wat bent u het meest geïnspireerd geraakt de afgelopen jaren? 

Inspiratie haal ik uit allerlei dingen, vertelt Henry. Een nieuwe winkel, een bepaald uniek product of iemand die 
met een goed idee aan komt zetten. Zo werkte een vriend van mij ooit voor Layar, een App waarmee je 
drukwerk tot leven kan brengen. Dit heb ik toen direct toegepast op mijn eerste kinderboek ”De Bengel 
Familie”, zoals ik net heb laten zien. Maar naast het boekje en de App kwamen vervolgens verkeersborden 
voor de veiligheid van de kleintjes rondom scholen etc. Ik kan dan ook af en toe weleens doorslaan als ik 
ergens geïnspireerd door raak, aldus Henry.  

10. Hoe ziet uw onderneming er over 5 jaar uit? 

Er verandert veel in onze branche vertelt Henry en hij vindt 5 jaar dan ook erg ver weg. Ik bekijk het graag per 
jaar, zegt Henry. Vorig jaar heeft hij nagedacht over personeel aannemen, maar kwam tot de conclusie om zijn 
doelstelling te veranderen naar nog meer samenwerken. Veel mensen in onze branche zijn bang voor de 
concurrentie terwijl je juist meer van elkaars specialiteit gebruik zou kunnen maken.  
Een manier om meer ondernemers samen te brengen doe ik door elke 5 à 6 weken “Nice to meet you 
too...” te organiseren: de Culinaire Netwerkavond van Purmerend e.o. Dit vindt plaats in restaurant Bardot aan 
de Koemarkt. Een avond met 35 ondernemers van groot tot klein. De insteek is een gezellige avond door 
gezamenlijk te eten met een vleugje zakelijkheid. Het leuke is dat de samenstelling iedere editie wisselt en er 
komen ook steeds meer nieuwe ondernemers bij, vertelt Henry enthousiast. Ik vraag of het alleen 
ondernemers uit Purmerend zijn en of het gericht is op een bepaalde branche maar dat is niet zo. Iedereen is 
welkom! Aanmelding kan via info@ad68.nl 

11. Wat is de belangrijkste ondernemersles die u zou willen delen? M.a.w. heeft u tips voor (startende) 
ondernemers of collega-ondernemers in het algemeen? 

Enthousiasme is het eerste woord dat Henry opnoemt! Ga ervoor! Investeer in anderen. Stel je open voor 
nieuwe uitdagingen. Durf te vragen.  

12. Wat vond je van dit interview en heeft u vragen aan de PRO:? 

Heel leuk initiatief om bedrijven beter te leren kennen!  

13. Wie beveel je aan voor het volgende interview? 

Henry geeft het estafettestokje door aan Daniel Pardoen van ITSD (computerondersteuning en –services), 
onze duo voorzitter van de PRO:  

Ik bedank Henry voor zijn enthousiaste verhaal en de gastvrijheid: it was nice to meet you too en wie weet 
schuif ik een volgende x aan ;-} 
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