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Aan het woord zijn Jaap-Peter Weerd en Colin 
Pelleboer. Laatstgenoemde is oud-speler en 
voorzitter van de Presentatiegidscommissie 
van VSCO‘61. Twee ambitieuze ondernemers, 
die in 2016 besloten hun krachten te 
bundelen. Beiden hadden ze een succesvol 

communicatiebureau in de Hanzesteden 
Elburg en Kampen en werkten ze al 
regelmatig samen tijdens verschillende 
opdrachten. De stap naar Bureau Hanze, wat 
letterlijk ‘samenwerking van vakbroeders’ 
betekent, was daardoor logisch. “Samen zijn 

we nog beter in staat de klanten te helpen 
met hun online en offline communicatie. 
Jaap-Peter is bijvoorbeeld een uitstekende 
vormgever en goed in webdesign”, legt Colin 
uit. “Online Marketing, teksten schrijven en 
de wensen van de klant vertalen in goede 
communicatieplannen is weer echt een 
specialisme van Colin”, vult Jaap-Peter aan. 

Visie
Colin en Jaap-Peter hebben dezelfde visie 
op ondernemen en klantbenadering. “Met 
onze aanpak willen we echt van meerwaarde 
zijn voor onze klanten.” Bureau Hanze wil 
de klanten volledig ontzorgen. “Of het nu 
gaat om de website, een brochure of de 
presentatie op social media, we kunnen alles 

“Wij maken ondernemers 
trots op hun bedrijf!”
Het woord valt enkele keren tijdens het interview en de 
pauw heeft niet zomaar een plek gekregen in het logo van 
Bureau Hanze. De spreekwoordelijke trots van het dier zien de 
eigenaren van het communicatiebureau graag terug bij hun 
klanten. “Wij proberen het bedrijf van onze klanten en hun 
propositie zo goed en professioneel mogelijk te presenteren 
aan de markt.” 

BUREAU HANZE

SPONSOR IN BEELD

Bedrijfsactiviteiten:
Fullservice bureau voor zakelijke 
online en offline communicatie.

👤	 Eigenaren:
  Colin Pelleboer en  

Jaap-Peter Weerd

 Aantal medewerkers:
 3

  Contactgegevens:
  Broeklandstraat 16 

8082 AE Elburg 
T. 085 - 0640200 
E. info@bureauhanze.nl

🌎	 Website:
 bureauhanze.nl

  Bureau Hanze

 Openingstijden:
 Maandag  08:30 – 17:30 uur
 Dinsdag 08:30 – 17:30 uur
 Woensdag 08:30 – 17:30 uur
 Donderdag 08:30 – 17:30 uur
 Vrijdag 08:30 – 17:30 uur

maken voor de klant en laten de huisstijl 
overal in terugkomen. We proberen zoveel 
mogelijk in eigen huis te doen, maar 
aarzelen niet bepaalde werkzaamheden uit 
te besteden als anderen een beter product 
kunnen bieden. Zo hebben we bijvoorbeeld 
contacten met goede drukkers die prachtig 
drukwerk leveren. Bij alles wat we doen 
draait het om de beste kwaliteit. Wij zijn 
pas tevreden als de klant trots is op het 
eindresultaat”, vertelt Jaap-Peter.
 
Doelgroep
Bureau Hanze richt zich op de zakelijke 
markt in de regio. De klanten zijn actief 
in allerlei branches; van bouwbedrijf 
tot retailer en van restaurant tot 
administratiekantoor. Colin geeft enkele 
voorbeelden: “Als de uitstraling van een 

familiebedrijf is verouderd kunnen wij die 
een totale opfrisbeurt geven. We letten 
goed op de historie en kracht van het 
bedrijf en ontwerpen een nieuw logo en 
website die passen bij de producten en 
de gewenste uitstraling. Ook startende 
ondernemers kunnen we goed adviseren en 
ontzorgen, zodat zij zich kunnen focussen 
op de inhoud van hun werk.” 

Vooruitstrevend
Door de digitale revolutie is de 
communicatie met consumenten en 
bedrijven in het afgelopen decennium 
enorm veranderd. Alles gaat razendsnel 
en voor bedrijven is het een kwestie 
van meegroeien of achterblijven. “Je 
moet je doelgroep scherp hebben en 
gericht communiceren met de klant of 
prospect. Uiteindelijk draait alles om 
de conversie en meetbare resultaten. 
Oftewel, draagt mijn communicatie bij 
aan de verkoop, zichtbaarheid en het 
verhogen van de klanttevredenheid. 
Daarom is het belangrijk dat je website 
goed gevonden wordt en dat sociale 
media op de juiste manier worden ingezet. 
Wij helpen de klant bij het maken van de 
keuzes en het samenstellen van de juiste 
communicatiemix”, aldus Colin.

Toegankelijk
De website laat goed zien wat de klanten 
van Bureau Hanze mogen verwachten 
en er is een goed gevuld portfolio te 
vinden van klanten waarvoor men onlangs 
opdrachten heeft uitgevoerd. Aan de 
presentatie van het communicatiebureau 
is in december 2017 een nieuwe dimensie 
toegevoegd. Op de foto staan Colin en 
Jaap-Peter in hun nieuwe bedrijfspand 
op het bedrijventerrein Broeklanden in 
Elburg. “Hier kunnen we onze klanten 
centraler voorzien van communicatieadvies 
en hebben we al onze diensten onder een 
dak”, besluit Jaap-Peter. 

“Bij alles wat we 
doen draait het om 
de beste kwaliteit”

Colin Pelleboer (zittend) en 
Jaap-Peter Weerd




