
Wij brengen
mensen 
in beweging



Welkom!



Dit zijn wij:

Stijlgenoten!
Stijlgenoten is een enthousiast communicatiebureau dat al zo’n 25 jaar 

aan de weg timmert. Vanuit Den Ham maken we mooie merken sterker 

met strategische plannen en aansprekende campagnes. We werken met 

ruim 35 mensen in een sfeervol pand. Daar wordt hard gewerkt, maar 

ook hard gelachen. We inspireren elkaar en dagen elkaar uit om de beste 

resultaten te bereiken.



Onze 
cultuur Ambitie en plezier 

gaan hand in hand.
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Als je houdt van je vak, krijg 
je er vanzelf energie van!
Ambitie en plezier, kan dat samen gaan? Bij ons wel! En dat is helemaal niet 

zo gek als je ziet hoeveel passie wij hebben voor ons werk. Als je houdt van je 

vak, krijg je er vanzelf energie van. We werken hard, maar kunnen ook samen 

ontspannen en onze successen vieren. Op vrijdagmiddag borrelen we samen,  

en daar borrelen vaak ook de leukste ideeën op.



Wij gaan met passie 
aan het werk
We zijn praktisch en uitvoerend, maar ook de partner in 

strategische vraagstukken. We verdiepen ons eerst in de 

vraag. We luisteren oprecht om van daaruit de vertaling 

te maken naar een effectief resultaat. Iets waar iedereen 

enthousiast van wordt en energie uit haalt. We zijn creatief 

in onze uitingen en creatief in onze oplossingen.
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Onze 
kernwaarden Ze brengen ons in 

beweging, ze verbinden 
ons en laten zien hoe 
we met elkaar omgaan.



2. Plezier
Samen werken aan mooie resultaten maakt ons blij. Er wordt hard gewerkt, maar ook 

gelachen. Er is aandacht voor elkaar, en ruimte voor iedereen om te groeien. Plezier is 

een onmisbaar onderdeel van onze identiteit. Dat merk je in het contact met collega’s, 

maar ook met onze klanten en opdrachtgevers. We hebben plezier in de opdrachten, 

maar ook buiten het werk, in de gezellige teamuitjes, borrels en sportieve activiteiten.

1. Ambitie
Tevreden is niet goed genoeg. We willen resultaten bereiken die verbluffen, verbazen 

en verwachtingen overtreffen. We gaan daarom graag nét dat ene stapje verder. 

Kansen om ons verder te ontwikkelen in kennis en vaardigheden pakken we met 

beide handen aan. Zodat we daadwerkelijk verschil kunnen maken voor onze klanten.
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Onze 
kernwaarden
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Lang vergaderen leidt meestal niet tot meer 

succes. Daarom houden we het kort en steken 

we vervolgens onze handen uit de mouwen. 

Die praktische instelling heeft ons al veel mooie 

resultaten opgeleverd. We zijn nuchter, eerlijk 

en integer. Bij ons vind je geen hoogdravend 

jargon, maar duidelijke, begrijpelijke taal. Zo 

weten onze opdrachtgevers precies wat ze aan 

ons hebben.

3. Gewoon doen

4. Creatief
Creativiteit zit in onze genen. Dat zie je in onze communicatie 

uitingen en slimme ideeën. Elke klantvraag vertalen we 

naar een creatieve oplossing, waarbij we in tekst én grafisch 

ontwerp tot de verbeelding spreken en de ontvanger met een 

duidelijke boodschap weten te raken. Bij Stijlgenoten dagen 

we elkaar uit om steeds te blijven verrassen.



Onze missie Intern
Extern

visie



Missie
Oprecht luisteren, 

positieve feedback 
geven en samen 

successen bereiken.
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Visie
Stijlgenoten is een positief ingestelde  
en veilige werkomgeving waar iedereen 
de ruimte krijgt om zowel in zijn/haar 
werk als persoonlijk te groeien.



Resultaat creëren  
door oprecht verdiepen 

en effectief vertalen.

We brengen 
mensen 
in beweging. 
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Missie Visie



Stijlgenoten zijn mensen die plezier hebben in hun werk. We houden 

van ons vak, inspireren elkaar en helpen elkaar verder waar het kan. 

Elke Stijlgenoot is uniek. Ieder heeft zijn eigen talent, achtergrond en 

specialisatie. Al die verschillende mensen maken Stijlgenoten veelzijdig 

en compleet. Samen vormen we een tof team dat gaat voor het 

allerbeste resultaat!

is uniek
stijlgenoot

Elke 





WWW.STIJLGENOTEN.NL


