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Bureau van het Jaar 2019 
 
 

Dept laat zien dat je ook in een moeilijke tijd een positie kunt veroveren.  

Vorig jaar al was Dept een van de 3 finalisten. Dit jaar hebben ze de belofte 

waargemaakt.  

 

Dept is volwassen geworden zonder de sprankeling van een nieuw geluid,  

een nieuw bureau te verliezen. Een bureau dat met passie en overtuiging  

bouwt aan creatieve vernieuwing door gebruik te maken van innovatieve 

technologie en relevante data integratie.  

 

Een bureau dat luistert en samenwerkt met klanten en daarmee op alle fronten 

scoort. Kortom, om Dept kun je niet meer heen!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SAN | Stichting Adverteerdersjury Nederland, 30 september 2020  
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Bureau van het Jaar 2019 
Dit jaar hebben drie heel verschillende bureaus gestreden om de titel Bureau 

van het Jaar: Achtung! mcgarrybowen, Dept en TBWA\NEBOKO.  

En een strijd was het! Wat een kwaliteit hebben we toch in Nederland.  

Drie fantastische bureaus met elk hun eigen specifieke profiel. Maar alle  

drie bewijzen ze elke dag weer dat in een wereld die steeds sneller verandert 

creativiteit hét verschil maakt.  

  

Dept  

‘Big enough to cope, small enough to care’ zegt Dept over zichzelf en dat 

hebben ze dit jaar meer dan bewezen. Met inmiddels bijna 500 medewerkers  

in Nederland realiseerden ze een meer dan gezonde groei en wonnen ze een 

fantastisch aantal nieuwe klanten.  

Als digital agency voor creativiteit, technologie en data is Dept niet alleen 

toonaangevend innovatief maar helpt Dept haar klanten zeer succesvol met  

het bouwen en versnellen van hun digitale business door leidende digitale 

producten, diensten en campagnes te ontwikkelen. En dat dat niet ongemerkt 

blijft blijkt wel uit de enorme lijst van nominaties en bekroningen in 2019.  

Conclusie van de jury:  

Dept laat zien dat je ook in een moeilijke tijd een positie kunt veroveren. Vorig 

jaar al was Dept een van de drie finalisten. Dit jaar hebben ze de belofte 

waargemaakt. Dept is volwassen geworden zonder de sprankeling van een 

nieuw geluid, een nieuw bureau te verliezen. Een bureau dat met passie en 

overtuiging bouwt aan creatieve vernieuwing door gebruik te maken van 

innovatieve technologie en relevante data integratie. Een bureau dat luistert en 

samenwerkt met klanten en daarmee op alle fronten scoort.   

Kortom, om Dept kun je niet meer heen!  
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