
Tele2 en 
INDIE Amsterdam 
maken campagne 
met De Jeugd van 
Tegenwoordig 
Ouderen actief via mobiel internet

Amsterdam, 19 april 2016 – Vandaag is de nieuwe campagne van Tele2 gelanceerd genaamd  
‘De Ouderen van Tegenwoordig’. Voor deze campagne heeft INDIE Amsterdam een samenwerking 
opgezet met De Jeugd van Tegenwoordig. Dit is voor het eerst dat de complete hiphopgroep samen 
te zien is een commercial. De mannen van De Jeugd van Tegenwoordig zijn in de commercial  
40 jaar ouder gemaakt om duidelijk te maken dat de ouderen van tegenwoordig net zo veel online 
zijn als jongeren. Mobiel internet is er al lang niet meer alleen voor de jeugd. De campagne bouwt 
voort op het bestaande mantra ‘Niet omdat het moet, maar omdat het kan’. Dit mantra komt terug 
in alle middelen die zijn ingezet; TV, bioscoop, abri’s, trams, digitale schermen, radio en online. 

Door middel van maskers en special effects zijn de rappers veertig jaar ouder gemaakt, maar ze 
blijven nog net zo eigenzinnig en rebels en versmolten met hun mobiel. In de reclame delen  
en kijken ‘De Ouderen van Tegenwoordig’ wat ze maar willen en wanneer ze maar willen.  
Van kookprogramma’s op de golfbaan tot kattenfilmpjes tijdens de bingo. Alles kan met het 
razendsnelle 4G-netwerk van Tele2. 

Cilesta van Doorn, Managing Director Brand & Communications bij Tele2: ”In november 2015 
startte Tele2 een datarevolutie in Nederland. Met letterlijk een ander geluid, een ander gezicht 
en een nieuwe boodschap. Wij laten zien hoe je met ons spiksplinternieuwe 4G-netwerk alles uit 
je dag én je mobiel kan halen. De bijzondere dingen, maar ook de doodnormale dingen, zoals elke 
dag even Facetimen met je pensionado-vrienden aan de Costa. Met de kracht van ons mantra 
en de aanstekelijkheid van muziek zijn we tot een prachtige opvolger van onze eerste campagne 
gekomen. Wij bieden data, zoveel je maar wilt, voor iedereen.” 

Creative Directors Rogier de Bruin en Emilio de Haan, INDIE Amsterdam voegen toe: “Tele2 is er 
voor jong en oud. Die twee groepen brengen we samen door de ouderen van tegenwoordig te laten 
spelen door De Jeugd van Tegenwoordig. We zijn heel blij met hoe ze het ingevuld hebben.  
We weten nu ook meteen hoe we zelf oud willen worden. Zoals zij. Maar dan met mooier haar.” 

De Jeugd van Tegenwoordig; “Dit was voor ons een uitgelezen kans om een hysterische campagne 
te maken en om voor het eerst onderdeel te zijn van een merk dat iedereen de kans geeft zich te 
laten verdrinken in het internet, hun hele leven lang. En eindelijk weten we hoe onze gezichten er 
bij zullen staan als ons uiterlijk zo zuur is geworden als ons innerlijk. We hebben meegedacht over 
de styling en natuurlijk zijn de muziek en tekst van onze hand. Met dit resultaat kunnen we trots 
over straat.” 

INDIE Amsterdam en Tele2 vielen tijdens de ADCN Awards 2016 maar liefst vier keer in de prijzen 
voor hun campagne ‘Niet Omdat Het Moet’.
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About INDIE Amsterdam
INDIE Amsterdam is an independent creative agency with a ‘Yes, and…’ mentality and a belief 
that creativity powers enthusiasm. INDIE combines this with a high level of service, to bring 
commitment and excellence to everything it does. 

Founded in 2008 by Lode Schaeffer. The agency works with international brands such as 
Heineken, Microsoft, Sportlife, Amstel and Tele2.

Its work has received more than 80 awards over the years, from leading creativity festivals 
including Cannes Lions, Eurobest, Esprix, ADCN Lampen, Effies and Spin Awards.


