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Je bedrijf groeit 
alleen met de juiste 
mensen aan boord

Ongering: ‘Ons bedrijf rust op vier pijlers. Als eerste de ‘brand 
identity orientation’, waarbij we een vooronderzoek doen en een 
impactanalyse maken. Bijvoorbeeld als een opdrachtgever besluit 
om het merk te wijzigen bij een fusie of bij het aanboren van een 
nieuwe doelgroep. Als we vervolgens met de merktransitie aan de 
slag gaan, dan volgt de ‘brand identity implementation’. Wij doen 
het projectmanagement en we regelen alle praktische zaken, zoals 
het omzetten van de huisstijldragers naar de nieuwe huisstijl. Na de 
implementatie volgt het ‘brand identity management’. In die fase 
beheren we de huisstijl en we zorgen ervoor dat de huisstijl ook bij 
nieuwe huisstijldragers wordt doorgevoerd. Denk bijvoorbeeld aan 
gebouwen, nieuwe auto’s in het wagenpark en materieel.’ 

Een wereldwijd netwerk van local heroes
‘Met de vierde pijler ‘brand retail services’ ondersteunen we 
grote retailers wereldwijd met het plaatsen van nieuwe reclame-
uitingen in de winkels’, vervolgt Ongering. ‘Daar zijn we zo’n 
tien jaar geleden mee gestart voor Desigual. Net als veel andere 
kledingmerken hadden zij eigen promotiemedewerkers, die de 
diverse vestigingen afreisden. Dat kan beter, vonden wij.  

Daarom bouwden we een wereldwijd netwerk op. De mensen in  
dat netwerk zijn onze ‘local heroes’: flexibele zzp’ers of kleine 
bedrijven in de buurt van de steden waar onze klanten gevestigd 
zijn. Het grote voordeel daarvan is dat we vaak razendsnel, vaak 
binnen een week, een campagne wereldwijd kunnen uitrollen. 
En niet onbelangrijk: onze werkwijze levert ook een belangrijke 
bijdrage aan de CO2-reductie.’ 

Klinkende namen
Ongering: ‘We werken onder andere voor Amazon, Radboudumc, 
Isala, Turkish Airlines, FrieslandCampina, Douglas, Vrije Universiteit 
Amsterdam en ABN AMRO. En qua brand retail services hebben 
we mooie opdrachten van bijvoorbeeld C&A, Nike, Asics, Moose 
Knuckles, JD Sports en Chanel. In coronatijd was het wat rustiger, 
maar het trekt nu flink aan. Nieuwe medewerkers zijn daarom van 
harte welkom. En dat is de reden dat we met Eqib samenwerken. 
Recruitment is een vak op zich en wij hebben daar zelf niet de juiste 
mensen voor in huis. Daarom is het ideaal dat Mark Bonvanie één 
dag in de week incompany werkt en ons recruitment verzorgt. 
Hij kent ons en ons bedrijf, weet wat we zoeken en wie het beste 
bij ons past.’ Teesink: ‘Ons werk stopt niet bij recruitment, want 
onboarding is tegenwoordig minstens zo belangrijk. Je wilt immers 
een langetermijnrelatie opbouwen met je nieuwe werknemers. 
Daarom helpen we ook bij het professionaliseren van de HR. Je kunt 
nu eenmaal niet alles zelf doen.’ ‘Wij kiezen er ook steeds meer voor 
om externe specialisten in te schakelen’ vult Ongering aan. ‘Je hoeft 
niet meer elk specialisme zelf in huis te hebben, dus deze oplossing 
is voor ons ideaal.’

Voor groei heb je mensen nodig
Het vinden van de juiste medewerkers valt in deze tijd niet mee. 
Mark Bonvanie benadert potentiële kandidaten actief, gaat met 
ze in gesprek en na een selectie stelt hij ze voor aan Ongering. 
Bonvanie: ‘Mijn rol is vooral die van schakel tussen opdrachtgever 
en kandidaten. Als we een match gevonden hebben en de kandidaat 
gaat bij RGN aan de slag, dan evalueren we na drie en na zes 
maanden, zodat we zeker weten dat het wederzijds goed bevalt.’ 
’We stemmen ons aanbod volledig af op de vraag van de werkgever’, 
vult Teesink aan. ‘We leveren maatwerk, dat gebaseerd is op de 
huidige én de toekomstige wensen van het bedrijf. En in dit geval 
is dat groei.’ ‘Klopt’, beaamt Ongering. ‘En om te groeien heb je 
goede mensen nodig. Twee van de vier vacatures hebben we samen 
met Eqib al vrij snel vervuld, dus het begin is er. En die overige twee 
mensen gaan we vast ook samen vinden.’  \

Het pand van RGN brand identity services ligt een  
beetje verstopt op een bedrijventerrein in Hengelo.  
Maar op de derde etage wordt hard gewerkt aan de 
branding van diverse grote namen, waaronder Nike 
en Chanel. Het bedrijf transformeerde in de afgelopen 
25 jaar van een huisstijl-implementatiebureau in een 
huisstijl-managementbureau en maakt een flinke 
groeispurt door. Daarom werken Maarten Ongering  
van RGN en Marion Teesink en Mark Bonvanie van  
Eqib | The Human Factor nu samen. Want groei is alleen 
mogelijk met meer mensen. De juíste mensen,  
die kiezen voor een langdurige samenwerking.

‘ Het werken met ‘local heroes’ 
geeft ons een unieke propositie’  
Maarten Ongering
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‘Ons werk stopt niet bij recruitment,  
want ‘onboarding’ is minstens zo belangrijk’  

Marion Teesink


