
Al bijna vijf jaar mogen we bijdragen 
aan de online zichtbaarheid van het 
Nederlands Astmacentrum Davos. Een 
bijzondere samenwerking, aldus Martine 
Kruyning, die zelf een zoon heeft met 
zwaar astma. “Meewerken aan meer 
zichtbaarheid en bewustwording van 
de mogelijkheden die het Nederlands 
Astmacentrum Davos biedt is wellicht 
makkelijker als je zelf hebt ervaren hoe 
ingewikkeld het is om een behandeling 
te vinden die het leven zoveel 
aangenamer kan maken.”

Samen met Marion Foppele zetten we 
ons in om de marketingactiviteiten 
verder te ontwikkelen en zodoende 
informatie te delen en patiënten te 
informeren. Wij vroegen Marion naar 
de inspanningen bij het Nederlands 
Astmacentrum Davos.

Wat is jouw functie binnen het 
Nederlands Astmacentrum 
Davos en hoe lang ben je al 
verbonden aan het centrum?
Mijn naam is Marion Foppele. Ik ben 
inmiddels 5 jaar werkzaam bij het 
Nederlands Astmacentrum Davos en 
gegroeid in mijn functie tot Marketing 
Communicatie Manager. Het NAD 
bestaat uit ongeveer 30 werknemers 
en 1 directeur. Alleen onze directeur, 
de intakeverpleegkundige en ik zijn 
in Nederland woonachtig. De rest 
van de NAD-collega’s woont en 
werkt in Zwitserland. Dit jaar viert het 
Nederlands Astmacentrum Davos haar 
125 jarig jubileum. Wat voor Marketing 
Communicatie natuurlijk een unicum 
is. Dit jaar voelt als een kadootje om fijn 
mee te kunnen uitpakken in de markt.

Je bent naast Sales o.a. 
verantwoordelijk voor Marketing. 
Hoe combineer je dat?
Dat gaat eigenlijk vloeiend en vanzelf. Bij 
mijn vorige werkgevers was Marketing 
een aparte afdeling. De marketeers 
gingen wel eens met de salesmensen 
mee naar buiten. En dat bracht vaak 
mooie inzichten. Bij het NAD heb ik beide 
petten op. Ik ervaar dat juist als een hele 
mooie overlap, die van meerwaarde 
is. Door mijn Sales werkzaamheden 
weet ik namelijk meteen wat er voor 
de sales nodig is aan communicatie- 
en marketingmaterialen en kan ik 
daar ook acties op uitzetten. Ik kan 
door deze combinatie juist net wat 
sneller schakelen omdat ik niet hoef te 
overleggen met een andere afdeling, 
want die andere afdeling ben ik zelf. Wat 
is er mooier dan je eigen materialen te 
creëren die je kan gebruiken bij de Sales. 
Om te voorkomen dat ik in mijn eigen 
tunnel, of funnel in marketingtermen kom 
te zitten, vind ik het wel prettig en nodig 
om mensen om mij heen te hebben om
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Zullen we 2022 samen 
groots aanpakken?

mee te sparren en die meekijken naar 
mijn ideeën. Ik vind mijn combinatie 
baan bestaande uit Sales, Marketing 
en Communicatie helemaal geweldig 
en geniet van alle mogelijkheden die ik 
binnen het NAD krijg.

Kijkend naar jullie branche wat is 
dan de grootste uitdaging om je 
te onderscheiden?
Onderscheiden doen we ons wel. Het 
NAD bevindt zich op een unieke plek in 
Davos. De uitdaging zit ‘m deels in het 
feit “non-believers” de meerwaarde van 
deze unieke plek te doen laten inzien. 
En dat zijn niet de mensen met ernstig 
astma die er zijn behandeld. Die zijn het 
levende bewijs. 

Dus het zit ‘m niet zozeer in het 
onderscheiden van de andere klinische 
longrevalidatiecentra, dan wel in het 
heel duidelijk en concreet maken voor 

wie klinische longrevalidatie in het 
hooggebergte zinvol kan zijn.

Jullie hebben destijds gekozen 
voor externe marketeers voor 
de website en marketing. Hoe 
bevalt dat?
Zoals ik al schetste, het is heel fijn als er 
mensen die kennis van zaken hebben 
meekijken op je weg naar verbetering 
en zichtbaarheid. Samen bereik je 
meer een helicopterview en voorkom 
je tunnelvisie. Het is heel prettig om te 
sparren met de mensen van 2xCeed. 
Ieder vanuit zijn eigen expertise.

Inmiddels werken we vijf jaar 
intensief samen. Hoe bevalt deze 
samenwerking?
Het samenwerken verloopt soepel. Je 
voelt dat er met passie voor het vak 
en creatie wordt meegedacht aan 
mogelijkheden om voor ons, het NAD, 
tot de beste oplossingen te komen. De 
mensen die bij 2xCeed werken zijn goed 
bereikbaar, dienstbaar, komen met 
creatieve ideeën en luisteren goed naar 
wat onze wensen zijn.

Als je drie woorden zou noemen 
die van toepassing zijn op onze 
samenwerking?
(Samen)vloeiend. Vertrouwen. 
Dienstbaar. 

“De uitdaging zit ‘m deels in 
het feit “non-believers” de 

meerwaarde van deze unieke 
plek te doen laten inzien.”



Help, mijn website is gehackt!
WEBSITE BEVEILIGING

Als jouw website wordt gehackt, kan 
dit zeer ernstige gevolgen hebben. 
Als spam vanaf jouw website wordt 
verzonden, dan kan jouw domein op 
een zwarte lijst worden geplaatst, 
waardoor je niet meer zichtbaar 
bent. Buiten dat loop je het risico 
dat je wordt vervolgd voor het 
verspreiden van illegale content. Of je 
raakt als bedrijf je geloofwaardigheid 
kwijt doordat je klanten ineens 
naar een andere website worden 
doorgestuurd in plaats van naar 
jouw product of dienst. 

Zoekmachine resultaten kunnen 
ook nadelig worden beïnvloed over 
een langere periode. Een gehackte 
website wordt uiteindelijk minder 
goed gevonden.

Wat kun je doen ter 
voorkoming van 
hacken?
Gelukkig kun je goede voorzorgs-
maatregelen nemen. En ze kosten 
niet eens zoveel, zeker als je het afzet 
tegen de kosten van het ongedaan 
maken van de hack of het bouwen 
van een nieuwe website. Door je 
website up-to-date te houden en 
goede wachtwoorden te gebruiken, 
kun je jezelf een hoop moeite en 
ellende besparen. Daarnaast zijn er 
enkele handige plug-ins die goed 
werken tegen ongewenste bezoekers.

Maak een sterk wachtwoord aan
Ten eerste is het belangrijk om 
een sterk wachtwoord te kiezen. 
Bij het aanmaken van een 
gebruikersaccount raadt WordPress 
een lang, moeilijk te raden en 

De Oostenrijkse privacy toezichthouder 
rondde in januari 2022 een onderzoek af, 
naar het gebruik van Google Analytics 
door een Oostenrijkse website. Google 
Analytics blijkt volgens de Oostenrijkse 
toezichthouder in dit onderzochte geval, 
niet aan de Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG) te voldoen.

Waarom wordt Google Analytics 
misschien verboden?
Het is gebleken dat er tijdens het 
gebruik van Google Analytics, data 
(persoonsgegevens) naar de servers 
van Google in de Verenigde Staten 
worden gestuurd. Dit is in strijd met 
de AVG- privacywetgeving omdat 
bijvoorbeeld de inlichtingendiensten in 
de Verenigde Staten, toegang kunnen 
krijgen tot deze persoonsgegevens 
zonder dat de gebruiker hier vooraf 
toestemming voor heeft gegeven.

Wat betekent dit mogelijkerwijs 
voor Nederland?
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP), 
onderzoekt op dit moment een aantal 
klachten over het gebruik van Google 
Analytics in Nederland. Na afronding 
van het onderzoek, kan de AP zeggen 
of Google Analytics voortaan wel of niet 
is toegestaan.

Privacy vriendelijk inrichten van 
Google Analytics
Zoals in alle EEA-lidstaten het geval 
is, heeft de AP ook in Nederland een 
handleiding voor het privacy vriendelijk 
inrichten van Google Analytics verstrekt. 

uniek wachtwoord aan. Nadeel 
van complexe wachtwoorden is 
dat je het ergens moet opslaan, 
maar het is wel redelijk veilig. Al 
te simpele wachtwoorden zoals: 
bedrijfsnaam2022 is vragen om 
problemen. Wij maken zelf gebruik 
van wachtwoord generators en een 
wachtwoordkluis. Wil je weten hoe? 
Bel ons dan gerust.

Veiliger met hulp van plug-ins
Naast een goed wachtwoordbeleid 
zijn goede plug-ins aan te raden 
om jouw website te beveiligen. 
Een plug-in is een aanvulling op 
jouw website. Plug-ins worden 
over het algemeen gemaakt om 
een programma uit te breiden of 
meer mogelijkheden te geven. Een 
plug-in heeft het CMS-systeem 
nodig om te kunnen werken en kan 
niet standalone draaien. Zo beveilig 
je met plug-ins het inloggen, jouw 
contactformulieren. Maar ook andere 

onderdelen zijn strakker te beveiligen 
en je voorkomt daarmee dat hackers 
eenvoudig binnenkomen.

Updates van jouw CMS-systeem
Websites worden gebouwd in een 
CMS-systeem. Denk bijvoorbeeld 
aan WordPress. Er zijn met grote 
regelmaat updates die worden 
vrijgegeven om de website 
te verbeteren en ook beter te 
beveiligen. Het is belangrijk dat je 
deze updates tijdig doorvoert. Maar 
wel pas op het moment dat ook de 
gebruikte plug-ins gereed zijn voor 
deze updates. Wij doen dit graag 
voor je. Zo is jouw website veiliger en 
maak je het moeilijker voor hackers. 
Want, voorkomen is beter dan 
genezen. Meer weten? 
Kijk ook eens op: www.2xceed.nl/
wordpress-website-onderhoud/ of 
bel 085-483 11 11.

Is het einde
van Google
Analytics nabij? 

ONLINE MARKETING

De vraag is echter, of het volledig 
privacy vriendelijk inrichten volgens 
deze handleiding wel voldoet aan de 
AVG-privacywetgeving. 

Een voorbeeld hiervan is het 
anoniem maken van IP-adressen 
met Google Analytics, waarbij de 
laatste acht cijfers van IP4-adressen 
en de laatste 80 bits van IPv6-
adressen van de bezoeker worden 
verwijderd, voordat deze worden 
gebruikt en opgeslagen, hierdoor 
komen de gegevens niet terecht in 
Google Analytics.

Dit is namelijk volgens de 
Oostenrijkse privacy toezichthouder 
ook niet meer toegestaan, omdat 
er dan nog steeds sprake zou zijn 
van persoonsgegevens en niet van 
geanonimiseerde gegevens. Een 

combinatie van bepaalde (rest)
gegevens, zou alsnog te herleiden 
kunnen zijn tot een uniek profiel en 
dus tot een te identificeren persoon. 
Dit in het bijzonder als de gebruiker 
is ingelogd met een Google-account 
tijdens het surfen op internet, waarbij 
Google bepaalde gegevens heeft.

Hoe gaat dit aflopen?
Uiteraard zijn we in eerste instantie 
in afwachting van het onderzoek, 
maar ook zal naar verwachting 
Google zelf niet stilzitten. Als Google 
zelf bepaalde aanpassingen weet 
door te voeren waardoor het gebruik 
van deze tool wél voldoet aan de 
AVG-privacywetgeving, kunnen we 
natuurlijk gewoon gebruik blijven 
maken van Google Analytics.

“Wordt Google Analytics 
misschien verboden?”



Klanttevredenheid naar een veel hoger niveau met QIKKR
IT & DEVELOPMENT

Wil je graag meer binding met jouw 
klanten? Een hoger servicelevel en 
een klantervaring die jouw bedrijf 
onderscheidt van alle anderen? Dan 
is QIKKR.connect dé oplossing. Klinkt 
mooi maar wat is het nu precies? Je 
kent het vast wel. Je logt in bij jouw 
klantomgeving van jouw mobiele 
provider en komt in een persoonlijke 
omgeving. Je vindt daar jouw 
facturen, gebruiksoverzichten, 
communicatie en nieuwsberichten 
speciaal voor jou. Dat is wat QIKKR.
connect ook biedt voor jouw klanten 
maar dan net een stapje beter. En 
passend bij jouw branche.

Wat biedt het jouw bedrijf?
Met QIKKR.connect heb je een brede, 
eenvoudig aanpasbare oplossing in 

Jos Weijers: peoplemanager met ruime 
leidinggevende- en saleservaring 
Martine Kruyning (oprichter van 2xCeed) en Jos 
Weijers, kennen elkaar al heel lang. Zij waren goede 
collega’s in hun gezamenlijke tijd bij de Telegraaf 
Media Groep en zijn elkaar altijd met belangstelling 
blijven volgen. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een 
hernieuwde samenwerking binnen het bedrijf van 
Martine. Jos is per januari gestart bij 2xCeed in de 
nieuwe rol van Operations Director.

Interne bedrijfsvoering
Mijn rol binnen deze organisatie is ontstaan omdat 
we er bij 2xCeed van doordrongen zijn, dat het op 
orde hebben van je interne bedrijfsvoering van 
groot belang is. Het is gewoon ontzettend belangrijk 
dat je hetgeen je aan de voorkant (dus aan de 
klant) belooft, intern ook kunt waarmaken.

Bij 2xCeed gaan we voor de lange termijnrelatie met 
klanten en willen we echt als partner van de klant

gezien worden. Dit kan alleen als er een 
vertrouwensrelatie ontstaat, waarbij we de 
verwachtingen van de klant kunnen waarmaken of 
liever nog overtreffen. Spreek je bijvoorbeeld een 
deadline af? Zorg dat je deze dan ook nakomt. 
Het goed op orde hebben van de interne bedrijfs-
processen en waar nodig deze optimaliseren, sluit 
hier ook op aan. Op dit gebied breng ik veel ervaring 
mee vanuit vorige werkgevers. Gaat er trouwens 
toch eens iets mis dan hoeft dit niet direct een 
probleem te zijn, mits je ervoor zorgt dat je met een 
goede oplossing komt voor de klant en je je hierbij 
transparant opstelt.

Aansturing van ons online marketingteam
Onder mijn functie, valt ook de aansturing van ons 
online marketingteam. Een dynamisch team van 
veelal jonge mensen waarbij iedereen zijn of haar 
specialisme heeft, maar waar men elkaar ook helpt 
en ondersteunt. 

Ruim 20 jaar leidinggevende ervaring aan 
klantgerichte en ondersteunende afdelingen, 
waarbij ik graag aandacht houd voor de mensen 
en processen op de werkvloer, komt hier bij 2xCeed 
weer goed van pas. Inhoudelijk kan en hoef ik onze 
mensen niets bij te brengen. Iedereen beschikt 
over enorm veel expertise op het gebied van online 
marketing. Waar ik wel aan kan bijdragen, is het 
monitoren van onze projecten en de voortgang 
hiervan gezamenlijk bewaken en waar nodig zaken 
faciliteren voor het team, zodat zij nóg beter hun 
werk kunnen doen.

Groeiambities
Binnen 2xCeed streven we een gezonde ambitie 
na om verder te groeien en op die manier 
nog meer bedrijven te kunnen helpen bij hun 
marketingdoelstellingen. Zoals bij elke organisatie, 
is het hierbij belangrijk om de juiste mensen op 
de juiste plek te situeren. Door mijn komst en mijn 
gecombineerde achtergrond van sales, interne 
bedrijfsvoering en managementfuncties bij veelal 
media gerelateerde bedrijven, hoop ik bijvoorbeeld 
voor Martine de ruimte te creëren om te doen waar 
zij heel erg goed in is en zelf ook de meeste energie 
van krijgt. Dat is namelijk op pad gaan en onze 
(potentiële) klanten bezoeken en meedenken met 
het toepassen van de juiste marketingstrategie. 
En dat in de wetenschap, dat we het samen met 
ons team aan de ‘achterkant’ dus goed geregeld 
hebben!

Tot slot
Ik kijk ernaar uit om vanuit mijn nieuwe rol mijn 
steentje bij te kunnen dragen, aan de verdere groei 
en ambities van 2xCeed. Wil je meer informatie over 
de dienstverlening van 2xCeed en wat wij specifiek 
voor jouw bedrijf kunnen betekenen? Of wil je graag 
eens strategisch sparren met ons? Laat het ons 
weten en we helpen je graag verder. Neem contact 
met ons op via 085 - 483 11 11 of info@2xceed.nl.

INTERNE BEDRIJFSVOERING, OPERATIONS EN PROJECTMANAGEMENT

“Medewerkers moet je de 
ruimte geven  om mee te 

denken en input te leveren.”

huis. Een cliënt portal die volledig aan 
te passen is aan jouw wensen en 
ook zelf eenvoudig onderhouden kan 
worden. Met een beheerdersaccount 
voeg je eenvoudig documenten en 
informatie toe die je vervolgens deelt 
met de klanten of  klantgroepen
die je zelf selecteert. Dit kan 
zowel handmatig als volledig 
geautomatiseerd worden ingezet. 
Hiermee ontlast je direct jouw 
backoffice en ben je in staat veel 
meer binding te creëren met jouw 
klanten en daarnaast overzicht 
te bieden.

Abonnement en binding
Door verschillende levels aan 
te bieden in de vorm van 
abonnementen ben je ook direct 
in staat jouw bedrijfsmodel uit 
te breiden en een grote slag 
te slaan op het gebied van 
digitalisering. Dit is mogelijk voor 
ZZP’ers, denk bijvoorbeeld aan 
coaches en trainers, maar ook 
voor grote financiële en juridisch 
dienstverleners die op deze manier 

een portal kunnen bieden waar 
klanten hun persoonlijk portfolio 
kunnen vinden en bijhouden. Wij 
gaan het zelf ook inzetten om de 
voortgang en rapporten van onze 
‘marketeers on demand’ te delen 
met onze klanten.

Wat biedt het jouw klant?
Jouw klanten kunnen beveiligd 
inloggen met unieke inloggegevens 
via een knop op jouw homepage. In 
deze klantunieke omgeving kun je 
o.a. informatie lezen, documenten 
bekijken en downloaden, inschrijven 
op trainingen, facturen terugvinden 
en vragen stellen.  Alles op één plek, 
beveiligd en overzichtelijk. Meer 
weten? Neem dan contact op via 
085 - 483 11 11.

“Optimaliseren van je interne 
bedrijfsprocessen is van 

wezenlijk belang.”

QIKKR.
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