
Hoe een 
accountskantoor uit 
Malden eigenzinnig 
en kleurrijk werd

Casestudy



Geen grijze muis

Accountants worden vaak gezien als grijze muizen. Zeker als ze 50 jaar oud zijn.
Bij Tijssen cs tref je echter opvallend kleurrijke types, die stevig in hun schoenen staan. 
Eigentijds denkende professionals die ondernemers helpen met hun administratie en 
boekhouding én adviseren bij fiscale en financiële vraagstukken.



Startpunt

De accountants van Tijssen cs zochten enkele jaren 
geleden naar een nieuwe visuele identiteit en een 
partner in reclamezaken. Want de zaken gaan 
goed bij Tijssen cs. Niet zo verwonderlijk, want dit 
middelgroot accountskantoor kent een solide pakket 
aan opdrachtgevers en een jaarlijkse stabiele groei. 
De ambitieuze plannen van Tijssen cs vroegen om 
meer naamsbekendheid en onderscheidend vermogen 
richting prospects maar zeker ook richting toekomstige 
werknemers. Samen met De creatieve afdeling werd 
gestart met een nieuwe uitstraling en de benodigde 
tools voor het activeren van het merk. 

Meerwaarde
door samenspel



Meerwaarde door samenspel

Bij Tijssen cs werken ze niet graag voor een klant maar met een klant. Samen het verschil maken, 
daar ligt de sleutel van het succes van Tijssen cs. Samen met het managementteam gingen we aan 
de slag met de merkstrategie, merkwaarden en de essentie van Tijssen cs. Samen met merkstrateeg 
Robert Essenstam werd er een richtinggevende merkgids ontwikkeld. De basis voor het ontwikkelen 
van een nieuwe merkidentiteit en communicatiestrategie. Het logo werd aangepast en het long 
idea ‘meerwaarde door samenspel’ werd ontwikkeld. 

De nieuwe huisstijl werd geïmplementeerd middels diverse huisstijldragers waaronder een 
corporate brochure, een website en diverse activatiemiddelen zoals advertenties en mailings. 
Gedurende de daaropvolgende jaren fungeerde De creatieve afdeling als partner in reclamezaken. 



WEBSITE

BIOSCOOP CAMPAGNE

ADVERTENTIE

SIGNING



50 jaar jong

In 2019 bestond Tijssen cs 50 jaar. Binnen de 
basisgedachte “meerwaarde door samenspel” ontstond 
het campagneconcept “50 jaar jong”. Met opvallende 
beelden en een prikkelende boodschap werd het merk 
onderscheidend geactiveerd. 



Trots, maar we gaan verder

Bij Tijssen cs zijn ze trots op hun bedrijf. En terecht. Maar we gaan verder. Het bedrijf is 
ambitieus en wil zich blijven profileren als professionele speler en aantrekkelijke werkgever. 
De kernbelofte ‘meerwaarde door samenspel’ wordt momenteel aangescherpt en voorzien 
van een nieuw beeldconcept. Recent ging de nieuwe website live en is de nieuwe beeldtaal 
uitgerold in diverse middelen. 



Bosscheweg 141a

5282 WV  Boxtel

(073) 640 00 50 

info@decreatieveafdeling.nl

www.decreatieveafdeling.nl


