
 
Strategie draait om kennis. De inhoud scherp hebben. Weten wat er gebeurt en daar op 
inspelen om het meest effectieve verhaal voor je klant te vormen.  
 
Maar er gebeurt zo enorm veel in ons vakgebied. Dagelijks wordt er wel nieuw onderzoek 
gepubliceerd. Komen er nieuwe boeken uit. En ontkom je niet aan de luide stem van een 
betweterige ZZP’er over de megafoon van een marketingplatform.  
 
Met wie heb je het dan over de effectiviteit? Waarmee spar je over onderzoek? Hoe ga je 
om met nieuwe tooling? Waar vind je de laatste data? En hoe breng je dat stevig naar je 
klant? 
 
Natuurlijk heb je intern je team. Maar ervaring leert dat je directe collega’s al snel een 
echokamer vormen - als je halverwege de zin van je collega-strateeg de zin in je hoofd af 
kan maken, weet je dat je hetzelfde verhaal misschien al een paar keer te vaak hebt 
gehoord. Die herhaling is goed. Maar een frisse blik van buiten brengt je op nieuwe 
perspectieven. Die frisse blik kan je halen uit events. Óf je zoekt gelijkgestemden op. En 
daarvoor is strategen.club. 

Ja, maar wát is ‘t nou? 
Strategen.club is een hangout voor bureaustrategen in Nederland. Dat doen we digitaal en 
fysiek. 
 

Digitaal Fysiek 

 Slack kanaal 🍽   Kwartaal diner 
 
Slack is het vaste honk. Daar delen we de parels in campagnes met elkaar, de laatste 
onderzoeken die we hebben gespot en de beste boeken die we hebben gelezen.  
 
Maar ieder kwartaal komen we ook bij elkaar. In een informele setting zonder agenda. Een 
groep van maximaal 15 man/vrouw. Geen sprekers, misschien af en toe een (eigen) case 
presentatie als voer voor discussie of een boeiende artikel als huiswerk. Met één doel: met 
meer kennis en inspiratie naar buiten lopen dan je naar binnen bent gestapt. 

Waar hebben we het over 

● Nieuwe campagnes (en onze blik daarop) 
● Nieuw onderzoek (en de impact daarvan) 
● Nieuwe boeken (en praktijk) 

● Toffe case studies (eigen en extern) 
● Bewegingen in de markt (bureaus en 

markt) 



 

Voor wie is strategen.club? 
We zijn er voor de geslepen kritische denkers aan bureauzijde. Om het niveau hoog te 
houden, mikken we op 8+ jaar ervaring. Je hebt minimaal Strateeg, Strategy Director, 
Planner of soortgelijke titel op je LinkedIn staan. En omdat we de niet de meest 
kinderachtige zijn: ook voor sterke marketeers hebben we een plek. 
 
En je bent niet bang om je mening te geven.  

Kost dat? 
Lidmaatschap? Gratis. Bijdrage is in kennis (yes, lekker holistisch). De punten voor een 
domeinnaam zijn verwaarloosbaar. Als we besluiten om extern samen te komen, splitten we 
de rekening. Logisch. 


