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VOORWOORD

Het was eind 2003 toen ik samen met Carla Buijsman 
het idee kreeg om een nieuwe combinatie te vormen 
waarbij wij de inzet van moderne marketingtechnieken 
wilden combineren met mooie en creatieve uitingen. 
Van e-mail- en 1-op-1-marketing hadden nog niet veel 
mensen gehoord, van SEO en SEA nog minder.

Het idee was er, nu nog een pakkende naam. Eens 
even goed brainstormen, Google Translate, etc. Met als 
resultaat de naam ipsis, lekker kort, de .nl-domeinnaam 
nog vrij en een vertaling van het woord ‘bijzonder’ en dat 
vind ik ipsis als bedrijf nog steeds!

Dan begin je in 2004 en moet je de rafels aan je tong 
praten om uit te leggen wat je van plan bent om op een 
hele andere wijze succesvolle leads binnen te halen. De 
kranten stonden nog vol met advertenties, veel bedrijven 
betaalden zich blauw aan De Telefoongids en De 
Gouden Gids. Vele klanten van het eerste uur begonnen 
voorzichtig, maar als dan de bewijzen kwamen kregen we 
al snel meer budget.

In 2005 maakten we ook de eerste websites en dat werd 
in de loop der jaren een steeds belangrijker onderdeel 
van ons bedrijf. Als ik vandaag kijk wat we voor mooie 
projecten in portefeuille hebben, soms technische 
hoogstandjes die niet iedereen ons nadoet, vaak ook 
gewoon een hele mooie website voor een kleiner budget.

16 jaar later ben 
ik enorm trots 

op een ervaren 
en creatief 

team van 
professionele 

marketeers, 
designers en 

developers. 
Over al die mooie en succesvolle websites en campagnes, 
de onderscheidende aanpak voor dagelijkse ondersteuning 
bij de marketing van onze opdrachtgevers kun je lezen in 
dit magazine. We proberen ook aan je te laten zien dat 
we enorm veel lol hebben en dat maakt dat ik elke dag 
met een lach naar kantoor ga!

Vincent Castenmiller

En dan is hij er zomaar: het eerste magazine van ipsis, een lang gekoesterde wens van ons 
team. We maken zoveel mooie dingen, we helpen veel opdrachtgevers om succesvoller 
te zijn en we doen dat met enorm veel plezier. Dat willen we je dolgraag eens laten zien!
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Wij creëren 
effect voor jou!
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DE TIJDLIJN
van ipsis

2004 
Begin van het jaar wordt ipsis opgericht 
door Carla Buijsman en Vincent 
Castenmiller. Al snel daarna wordt 
de eerste (parttime) medewerker, 
Annemarie Boon, aangenomen. In 
dit jaar wordt de, op dat moment, 
vernieuwende dienstverlening op het 
gebied van e-mailmarketing en ipsis 
Internetoptimalisatie geïntroduceerd 
(SEO/SEA).

2005
De eerste website wordt door ipsis 
ontwikkeld o.b.v. Mambo CMS. Mambo 
werd later voorgezet onder de naam 
Joomla. Hierin zijn in de periode 2005 
– 2012 heel veel websites gebouwd 
door ipsis.

2008
Een verdubbeling van de kantoorruimte door verbouwing 
begane grond, inmiddels bestaat ipsis uit een team 
van 10 mensen. ipsis groeit gestaag verder met de 
bouw van websites en –shops, met SEA, SEO en met 
e-mailmarketing, maar verliest ook nooit de traditionele 
kanalen uit het oog.

2009
Het pand van de buren komt maar 1 
keer te koop en dat gebeurt in 2009, 
hierdoor kan ipsis op de bestaande 
locatie verder groeien.
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2010 
Overname van (Webregio) Interactie 
uit Purmerend. Hierdoor groeide ipsis 
naar een team van circa 18 mensen. 
Interactie beschikte over een grote 
groep klanten en de websites werden 
ontwikkeld op basis van een eigen 
CMS, WebControl. 2012

Na uitgebreid onderzoek wordt de eerste website 
o.b.v. Umbraco CMS ontwikkeld. Tot op de dag 
van vandaag bleek dat een succesvolle keuze. 
Tegenwoordig worden alle webapplicaties gebouwd 
op basis van Umbraco.2015 

Carla Buijsman verlaat ipsis en gaat zelfstandig 
verder. Vanaf dat moment is Vincent enig 
eigenaar en ipsis kiest voor een zelfsturende 
organisatie. Hierbij heeft elk teamlid de beste 
mogelijkheden om creatief te zijn en het beste 
uit zichzelf te halen. Het resultaat tot op de dag 
van vandaag is een hecht en verantwoordelijk 
team waarin iedereen zich erg goed op zijn of 
haar plek voelt.

2016
Een langgekoesterde droom was om ook op het 
vakgebied social media het verschil te maken. 
Begin 2016 is de oprichting van het social 
mediabureau Add Social een feit. Met niet alleen 
de focus op adverteren op social media, maar ook 
op creatieve content, webcare en social listening 
biedt Add Social een zeer breed dienstenpakket.

2019
Omdat de dienstverlening van ipsis en 
Add Social zo nauw op elkaar aansluit 
en bijna alle klanten van Add Social 
ook klant zijn bij ipsis besluiten we Add 
Social te integreren binnen ipsis. Voor 
die integrale marketingondersteuning  
introduceren  wij  “Jouw Marketingmix”. 
Voor iedere opdrachtgever wordt een 
unieke mix vastgesteld van de benodigde 
middelen.

2020
ipsis bestaat 16 jaar en vindt het nodig om haar 
vleugels uit te slaan. We betrekken een prachtig 
penthouse aan de Nieuwe Steen 25 in Hoorn.
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Webanalysespecialist 
Pieta de Bruin over het 
belang van data

“WEBANALYSE 
DRAAIT OM 
FOCUS”
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Pieta vertelt: "Net als in een fysieke winkel, wil je weten 
hoe jouw bedrijf scoort. Wordt jouw winkel gevonden? 
Kan iedereen in de winkel vinden wat hij zoekt? Op welk 
moment is het druk? Dat geldt wat mij betreft ook voor 
de website. Een website kost geld, dus het is wel de 
bedoeling dat de investering iets oplevert. Webanalyse 
is bij de beoordeling en ontwikkeling van een website 
ontzettend belangrijk."

"Een website 
kost geld. Het 
is dus wel de 

bedoeling dat de 
investering iets 

oplevert."
Wie een beetje bekend is met tools als Google Analytics 
of Snoobi, weet dat je ontzettend veel kunt meten. Maar 
niet alles is even relevant. En wat relevant is voor de één, 
is niet altijd relevant voor de ander. Bovendien kost het 
tijd om goed naar de statistieken te kijken. Webanalyse 
vraagt dus om een duidelijke visie. "Het draait om focus. 

Als het goed is heb je ook goed over jouw bedrijfsdoelen 
nagedacht. Dat moet je met webanalyse ook doen. Wat 
zijn jouw doelen en wat wil je weten over de prestaties 
van de website en de websitebezoeker? En wat ga je daar 
vervolgens mee doen? Als je dat weet kun je webanalyse 
op een efficiënte manier uitvoeren." 

"Omdat webanalyse specialistisch werk is -je hebt er 
best wat kennis voor nodig- en omdat het tijd kost, is 
het soms handiger om het werk uit te besteden aan een 
bureau. Een bureau als ipsis bijvoorbeeld", voegt Pieta er 
met een knipoog aan toe. "Omdat je veel van tevoren 
kunt inrichten, kost het maken van werkbare rapportages 
daarna niet zoveel tijd meer. Het is wel belangrijk dat je 
als bedrijf betrokken blijft, want dan kun je zorgen dat de 
focus op de voor jou belangrijke data blijft liggen." 

Wij vroegen Pieta naar concrete voorbeelden. Op welke 
manier draagt webanalyse bij aan betere bedrijfsresultaten? 
Verhalen genoeg, aldus Pieta. Ze licht er drie uit. "Neem 
bijvoorbeeld een grote webwinkel voor wijnen. Op een 
gegeven moment plaatsten zij een aanbieding in de laatste 
fase van het bestelproces. De klant kon de aanbieding nog 
snel aan het winkelmandje toevoegen. Althans, dat was de 
bedoeling. Maar dat was niet wat er gebeurde. Het bracht 
mensen aan het twijfelen. Ze leegden de winkelmand en 
kochten alleen de aanbieding, of ze verlieten de website. 
Door te analyseren wat er gebeurt, waar mensen afhaken 
bijvoorbeeld, kom je erachter dat er iets mis gaat in jouw 
online winkel. Daar kun je dan iets mee." 

"Zo’n beetje elk bedrijf heeft een website, maar niet elk bedrijf haalt daar alles uit wat 
erin zit. Eigenlijk is dat raar. Iedereen snapt dat je een fysieke winkel, een etalage, een 
praktijkruimte of een kantoor goed moet onderhouden. Want jouw klanten of relaties 
komen bij je over de vloer en hun indruk van jouw bedrijf is belangrijk. Waarom wordt er 
dan niet altijd hetzelfde met websites omgegaan?" Pieta de Bruin is webanalysespecialist 
bij Snoobi en Cuutio, beide veel gebruikte webanalysetools. Wij vroegen haar naar het 
belang van webanalyse en ze maakt meteen haar punt. "Een website is net zo belangrijk 
als jouw bedrijfsruimte. Het is jouw online visitekaartje. Is je website niet op orde? Dan 
verkoop je minder en laat je kansen liggen."  
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Het tweede voorbeeld gaat over een bedrijf, in dit geval 
een zorginstelling, met een intranet. "Ook intranetsites 
kosten geld. Ze zijn binnen sommige organisaties 
noodzakelijk of zelfs verplicht, maar worden in de praktijk 
vaak niet volledig gebruikt. Mensen lezen alleen de fun 
artikelen, maar laten belangrijke informatie links liggen. 
Dan wordt het doel niet bereikt, want het intranet is 
met een andere reden opgezet. De informatieve artikelen 
werden vanaf dat moment vrolijker ingestoken, de saaie 
content is 'opgeleukt' zodat ook de echt belangrijke 
informatie werd gelezen." 

Tenslotte geeft Pieta het voorbeeld van een gemeente. Uit 
webanalyse bleek dat de meeste mensen op de website op 
zoek waren naar manieren om het paspoort te verlengen 
of een rijbewijs aan te vragen. "Op de homepage kon 
de websitebezoeker er niets over vinden en de pagina 
die uiteindelijk een antwoord bood was niet helder 
genoeg. Mensen pakten dus de telefoon. Het gevolg: een 
grotere druk op de werknemers van de gemeente, die 
veel telefoontjes moesten beantwoorden die niet nodig 
waren geweest als de website goed in elkaar had gezeten. 
De gemeente besloot toen om twee duidelijke buttons 
op de homepage te plaatsen." Kortom, als je weet wat je 
doelen zijn, zie je met webanalyse heel goed of die doelen 
bereikt worden. Je kunt niet zomaar aannemen dat iets 
werkt zoals je het bedacht hebt, je moet het controleren.

"Webanalyse 
laat goed zien 
of de beoogde 
doelen bereikt 

worden."
Pieta merkt in de praktijk dat ‘online’ bij veel bedrijven 
nog steeds te weinig prioriteit krijgt. "Dat komt door 
gebrek aan focus, gebrek aan interesse, maar soms ook 
door het eenzijdige beleid dat wordt gevoerd. Directie en 

management gaan er te gemakkelijk vanuit dat zij de markt 
wel kennen. Een website moet er komen, maar vooral 
omdat iedereen er eentje heeft. Dat is zonde, want op 
zo’n manier kost een website meer geld dan hij oplevert. 
Een goede, gebruiksvriendelijke website en goede 
webanalyse leveren ontzettend veel kansen op! Daar zou 
meer aandacht voor moeten zijn. In samenwerking met 
jouw organisatie biedt een webanalysespecialist enorm 
waardevolle inzichten, waarmee de bedrijfsprestaties 
aanzienlijk verbeterd kunnen worden." 

Meestgestelde 
vragen aan de 
webanalysespecialist: 

1. Waardoor heb ik minder, of juist meer 
bezoekers op de website? 
Dat heeft tal van oorzaken. Door gebruik van de 
juiste trefwoorden ben je bijvoorbeeld hoger in de 
Google ranking beland, of je hebt veel geadverteerd. 
Webanalyse levert een concreet antwoord op en 
laat zien welke acties hebben gewerkt en welke niet.

2. Welke invloed heeft mijn activiteit op 
social media? 
Soms plaatsen mensen veel op LinkedIn, maar levert 
dat nauwelijks webbezoekers op. Dan is er iets mis 
met de content of de wijze van verspreiden. Als je 
kijkt welke content iets oplevert en welke niet, leer 
je wat jouw doelgroep belangrijk vindt. 

3. Er komen concrete leads uit 
webanalyse, maar hoe volg ik die op? 
Er zijn tools -bijvoorbeeld Snoobi Prospekter- 
die laten zien welke bedrijven op jouw website 
zijn geweest. Dat levert vaak nieuwe leads op. 
Maar wat doe je daarmee? Een marketing- en 
webanalysespecialist is vaak goed in staat je hiermee 
op weg te helpen. 
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De voordelen
• Budget is geen beperking. SEA (Search Engine 

Advertising) kost geld en als je stopt met betalen, word 
je niet meer bovenaan in de zoekresultaten getoond. 
SEO kost vooral tijd en biedt bovendien een duurzaam 
resultaat. 

• De traffic naar de website gaat omhoog en je trekt, als 
je het goed aanpakt, vooral de juiste doelgroep aan. 
Daarmee verhoog je logischerwijs ook de omzet van 
jouw bedrijf.

• Het resultaat is meetbaar, bijvoorbeeld in Google 
Analytics en Cuutio. Je bent daardoor ook in staat om 
continu bij te sturen. 

• Je werkt tegelijkertijd aan jouw imago. SEO hangt 
samen met contentcreatie (tekst en beeld)  en dat 
geeft jou de mogelijkheid om niet alleen aan online 
vindbaarheid te werken, maar ook veel beter te laten 
zien wat je allemaal doet en hoe je het doet. 

• Je kunt doorlopend aan SEO werken, het hoeft niet in 
één keer af te zijn. 

Aan de slag
Wil je zelf met SEO aan de slag, of bijvoorbeeld in 
samenwerking met ipsis? Download dan eerst ons 
praktische SEO handboek. Daar word je al heel snel een 
stuk wijzer van! Het SEO handboek bevat bovendien 
een handige SEO checklist, waarmee je stap voor stap 
toewerkt naar betere online vindbaarheid. Succes! 

WORD KING OF
THE INTERNET 
met ons SEO handboek
Betere online vindbaarheid, wie wil dat niet? Er zijn maar weinig bedrijven die het niet op 
hun wensenlijstje hebben staan. Inmiddels weten de meesten onder ons wel dat je niet 
‘hoger in Google’ komt te staan door stil te zitten. Wil je beter gevonden worden? Dan 
moet je aan de bak! Ga bijvoorbeeld aan de slag met Search Engine Optimalization, ofwel 
SEO. Je optimaliseert jouw website, zodat je beter gevonden wordt. Een tijdrovende klus, 
dus je kunt altijd besluiten om het werk uit te besteden aan ipsis, maar het loont absoluut 
de moeite. 

Scan de QR-code met jouw telefoon en 
ontvang het SEO handboek in je mail. 
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DE     
WANDELROUTE 
van de mannen 
van ipsis

Waar een deel van team ipsis geniet van 
een lunch aan de keukenbar tijdens de 
pauze, trekken er een aantal mannen op 
uit voor een wandeling en een frisse neus. 
Zelfs wanneer er kans is op een regenbui! 
Je kan wel zeggen dat dit hét uitje van de 
dag is. Tijdens het wandelen komen ze 
langs verschillende highlights van Hoorn. 
Benieuwd naar deze mooie wandelroute? 
Bekijk dan de wandelkaart en ontdek de 
highlights! 
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Kantoorhond Kasper: 
niet alleen onze 
mannen, maar ook 
onze kantoorhond 
Kasper moet 
regelmatig een frisse 
neus halen.  

Schaapjes: de wandelroute wordt 
regelmatig opgeleukt door een 
kudde schaapjes die het gras rondom 
kantoor weer lekker kort maakt. Dat 
levert leuke beelden op! 

Zeldzaam maar waar: Jeroen spot af en 
toe ook wat rondvliegend wild. Handig dus 
om tijdens je wandeling altijd een mooie 
camera bij je te hebben om dit soort 
zeldzame gebeurtenissen vast te leggen! 
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Als je deze auto tegenkomt tijdens je 
rondje wandelen dan weet je dat één 
van onze leuke collega’s dicht in de 
buurt is! 

Lunchgelegenheid Moeders bevindt 
zich op steenworp afstand van het 
ipsis penthouse. Erg handig voor 
als je een keer geen zin hebt in een 
standaard broodje kaas, of wanneer 
je je zelf meegebrachte lunch om 
10:00 uur al op hebt!  
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Benodigdheden 
voor een fijne 
wandelroute à 
la ipsis: 
• Wandelschoenen 
• Camera 
• Paraplu (bij regen)  
• Wandelgezelschap 
• Muziekoortjes, voor als er niemand met je  
 mee wil wandelen 
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Verschuiving naar online
Fiets.com is een fietsenwinkel en één van de grootste 
dealers van A-merk fietsen in Noord-Holland. Met een 
winkel in Wormerveer van maar liefst 2.500 M2 biedt 
Fiets.com haar klanten een ware beleving. 

Waar Fiets.com voorheen vooral offline aanwezig 
was, werd het een paar jaar terug tijd om naar online 
marketing te kijken. Ieder fietsseizoen starten we bij ipsis 
met het ontwikkelen van een crossmediaal concept en 
de juiste marketingmix. In dit concept bepalen we welke 
middelen en campagnes er worden ingezet en wanneer 
we wat gaan inzetten. 

Uiteraard blijft offline adverteren in kranten een belangrijk 
onderdeel van de marketingmix. Maar ook online wordt 
steeds belangrijker voor Fiets.com. 

Online aanwezigheid
Met een goede Google Ads campagne verbeteren we de 
online vindbaarheid van Fiets.com. Door Google Shopping 
in te zetten worden de producten die in de webshop 
staan ook getoond in de zoekresultaten. Hierdoor kan 
diegene die zoekt direct de fiets en de bijbehorende 
specificaties bekijken. 

Ook de organische vindbaarheid is een belangrijk onderdeel 
van de marketingmix. Met goede productteksten, blogs 
en gerichte landingspagina’s blijven wij die optimaliseren. 
Social media kan uiteraard niet ontbreken in dit rijtje. 
Wekelijks wordt er content gecreëerd en gedeeld op de 
Facebook- en Instagrampagina van Fiets.com. 

Daarnaast wordt er via deze kanalen geadverteerd. Dit 
alles volledig in stijl van Fiets.com en aansluitend op de 
actualiteiten.

CROSS-
MEDIALE 
AANPAK 
voor Fiets.com

Al jaren is Nico Vriend met zijn bedrijf Fiets.com klant bij ipsis. Wat begon met de meest 
traditionele manier van adverteren: krantadvertenties, is uitgebreid tot een volledig 
dienstenpakket van off- en onlinemarketing. Met een crossmediale aanpak en een ideale 
marketingmix zetten onze marketeers de juiste kanalen in die elkaar versterken. 
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Grote webshop
Fiets.com verkoopt niet alleen fietsen in de mooie grote 
winkel, maar ook online dankzij de webshop die ipsis heeft 
ontwikkeld. De webshop is gebouwd met Umbraco en 
de webshopmodule Merchello. Deze gebruiksvriendelijke 
oplossingen zorgen ervoor dat Fiets.com ook zelf heel 
eenvoudig de webshop kan beheren. Er is een koppeling 
gemaakt met een externe partij voor het bestellen 
van de fietsen. Zodra een webshopbezoeker een fiets 
koopt via de webshop wordt dit direct doorgegeven 
aan deze externe partij. De webshop bestaat niet alleen 
uit fietsen en accessoires, maar ook uit informatie voor 
de websitebezoeker. Deze informatie wordt getoond in 
de vorm van blogs, nieuwsberichten en de veelgestelde 
vragen. 

Fiets.com heeft regelmatig koopzondagen. Om deze 
extra te benadrukken komt er bij een nieuw bezoek aan 
de webshop een pop-up omhoog met informatie over 
de koopzondagen. Zo springt het meer in het oog en 
ziet de webshopbezoeker direct wanneer de volgende 
koopzondag is.

Brochure 
Een grote fietsenwinkel kan eigenlijk niet zonder brochure. 
Bijna ieder jaar wordt er een brochure ontworpen 
en gedrukt voor Fiets.com. Deze brochure bevat 
aanbiedingen, nieuwe fietsen, tips en tricks, een winactie, 
nieuws en informatie over de Fiets.com winkel. De 
vormgeving, een stukje van de fotografie, het uitzoeken 
van de juiste drukker en de verspreiding worden allemaal 
door ipsis verzorgd. De brochure wordt verspreid in de 
regio van Fiets.com, maar kan ook opgevraagd worden 
via social media en in de toekomst ook via de webshop. 

Op naar een nieuw fietsseizoen
Voor Fiets.com worden diverse middelen ingezet die elkaar 
versterken. Op die manier wordt de zichtbaarheid van de 
fietsenwinkel vergroot en bevinden zij zich daar waar de 
doelgroep is. De combinatie van verschillende kanalen en 
mogelijkheden zorgen voor de juiste markbeleving. Met 
ideeën als fietszadelhoesjes, leuke video’s en een direct 
mailing gaan we een mooi nieuw fietsseizoen in voor 
Fiets.com! 
  

28 JUNI
KOOPZONDAG

11:00-16:00

Ervaar 2500 m2 fietsplezier!

BEZOEK DE WINKEL
IN WORMERVEER
Plein 13 nr 59

MEGA DEAL!
VOOR SLECHTS €1799

BRYTE E-GO
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STRATEGIE & CONCEPT

Geen enkel bedrijf is hetzelfde. Ook jij hebt jouw  
eigen doelen, een eigen doelgroep en onderscheidende 
Unique Selling Points. Daarom is onze aanpak nooit 
gelijk. Jouw ideale marketingmix is een combinatie 

van middelen en wij leveren altijd maatwerk. Van een 
uitgekiende strategie en een pro-actieve aanpak tot 
frequente bijsturing en het meten van resultaten, wij 
zorgen er samen met jou voor dat jij jouw doelen bereikt.

Je weet dat je hard aan de weg moet timmeren om jouw BEDRIJFSDOELEN te  
behalen, maar waar moet je beginnen? Wat is er mogelijk met JOUW MARKETING
BUDGET en hoe zet je dat budget het beste in? In een eerste, oriënterend gesprek 
denken wij met je mee. Er volgt een DUIDELIJK ADVIES in de vorm van een  
MARKETINGSTRATEGIE, die wij uitgebreid met je bespreken. We maken  
afspraken, een plan van aanpak en daarna gaan we aan de slag. Campagnes 
worden uitgerold, content wordt gemaakt, kortom: er wordt werk verzet. Op 
die manier wordt er RESULTAATGERICHT GEWERKT aan het behalen 
van jouw doelen.
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ADD INBOUND

Vindbaarheid, zichtbaarheid, kennisdeling en een 
band opbouwen met de potentiële klant: daar 

draait inbound marketing om. Je wordt autoriteit 
voor jouw doelgroep, zodat jouw ideale klant jou 

weet te vinden, in plaats van andersom. 

BEREIK JOUW DOELEN MET DE IDEALE MARKETINGMIX

ADD OUTBOUNDADD SOCIAL ADD TOOLS

DISPLAY

E-MAIL-
MARKETING

CONTENT-
MARKETING

SEO

SEA
PERS-
BERICHTEN

SOCIAL  
CONTENT
Eigentijdse, vlotte  
content zorgt voor  
enthousiaste volgers. 

SOCIAL 
ADVERTISING
Superscherp  
targeten brengt  
jou dichtbij de  
doelgroep.

REMARKETING
Het herhalen van een relevante 
boodschap zorgt ervoor dat 
jouw doelgroep je niet vergeet.LISTENING/

WEBCARE
Weet wat er over 
je wordt gezegd en 
reageer direct.

INFLUENCER
Zet succesvolle social 
mediatoppers in voor 
het beste resultaat. 
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HEB JE NOG VRAGEN?
Kijk op ipsis.nl/succes voor meer  
informatie of neem contact op: 
0229 27 27 00  |  info@ipsis.nl

Nieuwe Steen 25  |  1625 HV Hoorn

OUTDOOR
Val op daar waar de doelgroep veel komt: op 
straat en in de sportschool bijvoorbeeld. Maar 
vergeet ook auto- en gevelbelettering niet.

BEURZEN
Dé kans om jouw doelgroep echt  
te leren kennen.

ADVERTEREN (PRINT)
Zet jezelf in de spotlight:  
all eyes on you.

DIRECT MAIL
We ontvangen nog maar 
weinig papieren post, dus 
opvallen doe je met DM.

LEADGENERATIE

REVIEWMARKETING 
AUTOMATION

WEBANALYSE

Benieuwd naar 
jouw ideale marketingmix? 

Welke middelen helpen bij het behalen van jouw 
bedrijfsdoelen en waar moet je beginnen? Onze 
marketeers stellen een marketingmix samen dat past 
binnen jouw marketingbudget en aansluit op de doelen.

 Met behulp van deze persoonlijke en unieke marketingmix 
geven we jouw bedrijf naamsbekendheid, vergroten we 
de online zichtbaarheid en creëren we effect. Benieuwd 
wat we voor jou kunnen betekenen? We gaan graag met 
je om tafel! 
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WIST JE
DAT?
       96% van de Nederlanders 
        actief is op social media

     YouTube na Google de  
      grootste zoekmachine is? 
 De gemiddelde Nederlander
  meer dan een maand per jaar 
 op zijn telefoon zit? 
   De allereerste computer ooit zwaarder    
     woog dan 2 vrachtwagens bij elkaar? 

 Als Facebook een land zou zijn, 
dan is het met meer dan 1,4 miljard  
   gebruikers het land met het 
grootste aantal ‘inwoners’ ter wereld.
  Er per dag meer dan 30.000 websites worden   
   gehackt? Zorg er dus altijd voor dat jouw 
 website goed beveiligd is en dat je in een onveilige 
omgeving geen gegevens achterlaat. 
    De eerste website ter wereld 
      online kwam in augustus 1991.

  In 2020 staan er ongeveer     
    1,5 miljard websites online. 
 ipsis bouwde er tot nu toe 1500.
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In ontwikkeling: 
CITYGAMES
APP
Bij ipsis zitten we nooit stil. Er wordt 
altijd gewerkt aan websites, webshops, 
klantportalen, marketingstrategieën en 
campagnes. Op dit moment wordt er 
achter de schermen hard gewerkt aan de 
ontwikkeling van de CityGamesApp. 

De stad is jouw speelveld
Met de CityGamesApp maak je van een stad jouw 
speelveld. Via de app word je door de stad naar keuze 
rondgeleid en beantwoord je ondertussen vragen over de 
stad en de dingen die je tegenkomt. Zo beleef je een stad 
op een hele andere manier! De CityGamesApp is kort 
samengevat een vraag/locatiespel. Je koopt een spel in een 
stad naar keuze. Daarbij heb je de keuze uit verschillende 
categorieën, denk hierbij aan Trivia of historische vragen. 
Je kunt het spel spelen als gast of jezelf registeren en een 
account aanmaken. 

Vragen beantwoorden
Het spel werkt via GPS. Je krijgt een kaart van de stad 
te zien met punten daarop. Kom je in de buurt van een 
punt dan krijg je een multiplechoicevraag met een foto 
of afbeelding daarbij. Deze vragen kunnen algemeen zijn 
of te maken hebben met de stad en de specifieke locatie 
waar je op dat moment bent. Per vraag kun je punten  
 

 
verdienen. Beantwoord je de vraag goed dan krijg je 
de volledige punten. Beantwoord je de vraag fout kun 
je kiezen uit de andere antwoorden, maar ontvang je 
minder punten. Dit gaat zo door tot je de vraag goed 
beantwoordt. Zodra je de vraag goed hebt krijg je meer 
uitleg over het punt waar jij je bevindt.
 
Leer meer van de omgeving
Je loopt in de CityGamesApp alle punten af. Zo leer je 
de stad en de omgeving beter kennen. Je hebt geen vaste 
volgorde, maar kunt zelf bepalen welke kant je opgaat. 
Heb je het laatste punt bereikt en alle vragen beantwoord? 
Dan krijg je jouw totaalscore te zien, deze kan gedeeld 
worden via social media. Ook de tijd wordt bijgehouden. 
Het is mogelijk om het spel te pauzeren, mocht je tijdens 
het spel bijvoorbeeld ergens koffie willen gaan drinken. 
Ben je klaar en heb je het spel volledig afgerond, dan 
krijg je point of interest te zien en kun je nog meer leuke 
plekken van de stad ontdekken.
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Wereldwijde ambitie
Er zijn op dit moment vooral spellen voor in Nederlandse 
steden ontwikkeld, maar er bestaan ook al spellen voor 
in Duitsland en België. Het idee is bedacht door Arjan en 
Jochem. Arjan verzorgt zelf al bedrijfsuitjes in de vorm 
van citytours met Stadsarrangementen. Jochem werkt 
bij Google Maps. De ervaring, kennis en creativiteit van 
beide heren zorgt voor de perfecte combinatie en voor 
het mooie idee van de CityGamesApp!

Volop in ontwikkeling
Er wordt hard gewerkt aan de app en de functionaliteiten 
daarvan. De app moet goed werken en speelbaar zijn 
op alle mobiele apparaten en geschikt zijn voor alle 
besturingssystemen. Op dit moment is de Android-versie 
zo goed als klaar om de markt op te gaan. Aan de iOS-
versie wordt nog gesleuteld en gewerkt aan de laatste fase. 
De app draait in Azure, het cloudplatform van Microsoft.  

 
Hierin kunnen complexe applicaties worden gebouwd, 
geïmplementeerd en beheerd. Deze keuze voor Azure 
is mede gemaakt met het oog op de toekomstvisie van 
de CityGamesApp. Het plan is om de app wereldwijd 
op te zetten en beschikbaar te maken. Dan zou de app 
bijvoorbeeld op de Azure-servers van Amerika of een 
ander land kunnen draaien. 

Terwijl er flink wordt gebouwd aan de eerste versie van de 
app, wordt er ook al nagedacht over fase twee. Er liggen 
nu al veel leuke plannen en mogelijkheden waarmee de 
app uitgebreid kan worden.  Zeker in deze tijd is het leuk 
om het eigen land te verkennen. Hoe kan dat nou leuker 
dan met een interactieve tour met spelelement door de 
stad. De eerste Android-versie van de CityGamesApp 
wordt naar verwachting eind 2020 op de markt gebracht.
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WebStart met webshop
Er is gekozen voor een WebStart met webshopmodule 
met een mooi template. WebStart is de basiswebsite 
van ipsis en kan al vanaf €395 worden gebouwd. Het 
bevat in de basis veel onderdelen die je van een goede 
website mag verwachten. ipsis heeft een aantal templates 
ontworpen waaruit wordt gekozen.

Dit vaste ontwerp is volledig afgestemd op de  
huisstijl, wensen en doelen van Houthandel Vlug & Oud. 
Het is gemakkelijk om een WebStart uit te breiden met 
extra functionaliteiten en zo helemaal naar wens te maken. 
Denk hierbij aan referenties, een nieuwsbriefmodule of 
contentcreatie door ipsis.

Pakketbezorgers rijden af en aan, bestellingen vliegen je om de oren en met één druk 
op de knop kun je de volgende dag al jouw pakketje binnen hebben. Online bestellen is 
populairder dan ooit. Veel bedrijven kunnen dan ook niet zonder webshop. Ook Houthandel 
Vlug & Oud besloot begin 2020 de sprong te wagen. Vijf jaar geleden mochten we de 
website ontwerpen voor de houthandel. De wens voor een webshop groeide en aan ipsis 
de taak om een mooi exemplaar neer te zetten.

SUCCESVOLLE 
WEBSTART 
WEBSHOP 
voor Houthandel 
Vlug & Oud 
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Gebruiksvriendelijke webshop 
Voor de webshop is Merchello gebruikt. Dit is een 
gemakkelijke en gebruiksvriendelijke webshopmodule 
en is speciaal ontwikkeld voor het Umbraco CMS van 
de website. In Merchello zijn categorieën aangemaakt 
en vervolgens alle producten van Houthandel Vlug & 
Oud in geplaatst. In het systeem vul je gemakkelijk alle 
productspecificaties in. De verwerking van de bestellingen 
verloopt geautomatiseerd. 

Bestelt een klant een product op de webshop, dan 
ontvangt hij of zij een bevestigingsmail. Ook bij Houthandel 
Vlug & Oud komt er een mail met de bestelling en de 
klantgegevens binnen. Zij kunnen in Merchello bij de 
bestelling aangeven dat een bestelling is verzonden en 
is afgehandeld. Ook de klant ontvangt een mail over de 
gewijzigde status van de bestelling.

Tijd voor 
taart

Dat de webshop een goede stap is geweest blijkt uit 
het leuke pakketje dat we van Houthandel Vlug & Oud 
ontvingen. Zij lieten een taart bij ons bezorgen om te 
bedanken voor de succesvolle webshop. Binnen een 
halfjaar behaalde Houthandel Vlug & Oud via de webshop 
een omzet waar je alleen maar op durft te hopen als je 
net in een webshop hebt geïnvesteerd! 
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MARC VERSUS 
VINCENT
Normaal gesproken interviewt ipsis haar klanten, maar we draaien het nu een keertje 
om: Marc Eijsackers, marketingmanager bij Floricultura interviewt Vincent Castenmiller, 
eigenaar van ipsis. Bij Floricultura hebben ze een passie voor tropische planten. Als 
specialist in orchideeën en tropische planten leveren zij jaarlijks wereldwijd tientallen 
miljoenen planten voor de opkweek tot potplant en snijbloem aan kwekers. Al jaren zijn 
zij klant bij ons. We maakten twee jaar geleden kennis met Marc, toen de website toe was 
aan vervanging. De klik was er meteen en er kwam een mooi project tot stand. Nu geven 
we de touwtjes in handen van Marc en vraagt hij Vincent het hemd van het lijf. 
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Marc trapt direct af met een veelgestelde 
vraag: “ipsis, wat betekent die naam 
eigenlijk? Dat heb ik me al de hele tijd 
afgevraagd”  
Vincent: “Het is een vrije vertaling van het woord 
bijzonder. Het is Latijns. We waren destijds op zoek naar 
een naam en zijn met een vertaalmachine allerlei woorden 
gaan vertalen die we treffend vonden en toen kwamen 
we met het woord ‘bijzonder’ in het Latijns op ipsis uit. 
Maar als je het terugvertaald kom je daar niet helemaal 
op uit. Voor mij staat het voor bijzonder. We vonden het 
meteen een treffende, pakkende en korte naam. En niet 
geheel onbelangrijk: de domeinnaam ipsis.nl was nog vrij. 
Nog nooit spijt van gehad.”

Marc: “Het is al een tijd geleden dat je met 
ipsis bent begonnen. Hoe komt zo’n idee op 
om dit te doen?”
Vincent: “Ik was zelf in 2000 een bedrijf begonnen, dat 
zat meer aan de technische marketing- en CRM-kant. Al 
snel kwam er een e-mailmarketingoplossing beschikbaar 
bij mijn leverancier, met als idee dat de klant volledig zelf 
zijn e-mailings kon maken. Mijn toenmalige partner had 
een eigen bedrijf op gebied van grafische vormgeving. 
Daardoor wist ik dat het maken van een e-mailing net 
zo specialistisch is als het maken van een brochure, het 
is een vak apart. Zo ontstond het idee om samen met 
mijn partner door te gaan en is in 2004 ipsis ontstaan. 
Creativiteit en effectiviteit ontmoeten elkaar, dat was de 
eerste slogan van ipsis. Dat is hoe ipsis is geïntroduceerd.”

Marc: “Dus je bent met z’n tweeën 
begonnen?”
Vincent: “We hebben een jaar of 10 ipsis samen gehad. 
Daarna zijn onze wegen uit elkaar gegaan en heb ik het 
bedrijf alleen voortgezet.”

Marc: “Als je terugkijkt in de afgelopen 
periode, waar ben je dan het meest trots 
op?”
Vincent: “Allereerst ben ik heel erg trots op het team. Ik 
heb een fantastisch team van mensen. Dat is iets waar ik 
elke dag blij van word. Daarnaast hebben we hele mooie 
klanten en projecten. Soms toch wel technisch hele 
complexe zaken. 

Zo hebben we een prachtige risicoscan voor ondernemers 
ontwikkeld, dat is een technisch zeer vernuftig iets. We 
hebben op dit moment een webshop draaien die op 
hetzelfde level zit als Bol.com met mooie functionaliteiten 
daarin.”

“Ik heb een 
fantastisch 
team, daar 

word ik elke 
dag blij van” 

- Vincent

Marc: “Wat vind je de grootste uitglijder van 
de afgelopen tijd?”
Vincent: “Ik weet nooit helemaal zeker of het goed of 
slecht is geweest: ik heb 10 jaar geleden een bedrijf 
overgenomen en dat heeft in de jaren daarna best wat 
stress opgeleverd. Het overgenomen bedrijf had een 
slecht imago, waardoor klanten echt niet tevreden waren. 
Er zijn wat klanten weggegaan, maar we hebben ook heel 
veel mooie klanten kunnen behouden. 

Daarnaast had ik twee verschillende teams die 
samengevoegd moesten worden. Daar zat een behoorlijke 
uitdaging in. Dat is gelukkig goed uitgepakt. Zo hebben 
we Niels, Dave en Jeroen behouden in het team en het 
zijn hele waardevolle mensen. Ik weet niet of ik er spijt 
van heb, maar het is wel een moeilijke periode geweest. 

En ik heb twee keer de fout gemaakt om in een eerste 
sollicitatiegesprek direct iemand aan te nemen, zonder 
daar eerst goed over na te denken of een tweede gesprek 
te houden. Dat is ook twee keer verkeerd uitgepakt.”
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Marc: “Dat overkomt iedereen. Daar leren 
we weer van. Ik vind het mooi dat je dat zo 
eerlijk toegeeft. Je hebt dat ook nodig om 
daarna veel betere kandidaten te vinden. 
Die overname wist ik niet. Wil je graag 
groeien door overnames of liever autonoom 
groeien?”
Vincent: “Je weet nooit wat er op je pad komt, maar ik 
zal niet meer zo snel een grote overname doen. Ik wil 
graag autonoom groeien en dat hoeft ook niet al te hard. 
Van mij hoeft het team niet veel groter dan 20 mensen 
te worden.”

Marc: “Als je verplicht wordt om in vier 
woorden te beschrijven wat de sfeer van 
ipsis is, wat zou je dan zeggen?”
Vincent: “No-nonsense, flexibel, gezellig en sociaal.”

Marc: “Dat zijn mooie omschrijvingen. Ik wil 
daar als klant zijnde ook iets over zeggen. Ik 
heb voorheen altijd veel met Amsterdamse 
bureaus gewerkt en die vinden zichzelf ook 
gezellig. Maar wat ik aan ipsis waardeer is 
de Noord-Hollandse nuchterheid. Die vind je 
niet bij de Amsterdamse bureaus. Jullie zijn 
nuchter en dat is een mooie kwaliteit.”

Vincent: ”Ik heb 20 jaar geleden een bedrijf in Apeldoorn 
leren kennen en altijd goed contact met hen gehouden. 
Bij een bedrijf in Leeuwarden ontstond er een situatie dat 
een doorgewinterde marketeer met allemaal trucjes en 
verhalen kwam en dat paste totaal niet bij het bedrijf in 
Leeuwarden. Toen zei die relatie van 20 jaar geleden uit 
Apeldoorn tegen het bedrijf in Leeuwarden: “Haal Vincent 
er eens bij, ze hebben daar behoefte aan nuchterheid.” 
We hebben kennis gemaakt en er was gelijk een klik. Op 
basis van de Noord-Hollandse nuchterheid zijn we daar 
binnengehaald.”

Marc: “Dat kan ik bevestigen. Jullie zijn een 
‘geen-woord-teveel-bureau. Ik draai nu al 
een tijdje mee en er zijn bureaus die te veel 
zeggen. Maar dat doen jullie juist niet. Ik 
ben dat gaan leren waarderen van Noord-
Hollanders. “Als we dichtbij kijken; 2020, 
wat zou je daarvan als topper en als flopper 
kunnen omschrijven?”
Vincent: “De absolute topper is de betrekking in ons 
nieuwe bedrijfspand. Helaas zijn we er veel te weinig, 
maar het is genieten als je er weer bent. Iedereen die hier 
binnen stapt zegt dat we erop vooruit zijn gegaan en ook 
het team is hier helemaal blij. En we ontkomen er niet aan: 
corona maakt veel dingen moeilijk. We kunnen niet als 

“Ik waardeer 
de Noord-
Hollandse 

nuchterheid 
aan ipsis” 

- Marc
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een team in één ruimte functioneren, we moeten allemaal 
thuis zitten. Ook hebben we een wel wat tegenvallende 
omzet. Er zijn kansen, zoals webshops, maar er zijn ook 
dingen die uitgesteld worden. We redden ons prima, 
maar zitten niet op het niveau van het vorige jaar.”

Marc: “Daar zullen veel bedrijven last van 
hebben, het is een soort domino-effect. Het 
geldt ook voor ons, met name vanwege de 
maatregelen. Even een zakelijke vraag: als 
we ipsis op de lat leggen naast andere full-
service internet- en marketingbureaus, waar 
ben je dan anders in dan andere bedrijven?”
Vincent: “Ik denk dat wij technisch gezien hoogstaand zijn. 
Ik heb ook nooit spijt gehad van de keuze voor Umbraco 
(Red.: het content management systeem waar ipsis mee 
werkt) als platform waarop we alles ontwikkelen.”

Marc: “Daar ben ik het mee eens!”
Vincent: “We kunnen technisch gezien mooie dingen 
maken. Aan de marketingkant hebben we al 16 jaar ervaring 
op online. We zijn echt een pionier geweest in 2004 om 
meteen te richten op SEO, SEA en e-mailmarketing. 
Er was bijna nog geen bureau mee bezig. Dus echt die 
ervaring en de mix van online met offline, crossmediaal, 
op een effectieve manier voor onze klanten inzetten. Ik 
denk dat daar het verschil in zit.”

Marc: “Wat merk jij bij klanten wat ze 
steeds meer willen?”
Vincent: “Ik zie een enorme groeiende vraag aan 
klantportalen, selfservice. Dat komt ook door de 24-uurs 
economie. Mensen willen dingen buiten kantoortijden 
regelen en willen zelf dingen regelen. En het is vaak veel 
efficiënter. De telefoon hoeft niet meer de hele dag af te 

gaan bij bedrijven. Klanten kunnen veel zelf regelen en zijn 
daar ook vaak blij mee.”
Marc: “Over 20 jaar, het werk en de 
dienstverlening die jullie bieden, bestaan 
die dan nog?”
Vincent: “Ja, zeker! Uiteraard wel in een aangepaste vorm. 
Maar dat moet blijven bestaan. Je gaat meer richting de 
persoonlijke benadering. Marketing automation en alles 
wat daarbij komt kijken zal meer ingezet worden.”

Marc: “Wat ook dingen overbodig maakt. 
Veel dingen worden geautomatiseerd 
tegenwoordig.” 
Vincent: “Goede content ontwikkelen zal altijd nodig 
blijven en zal niet geautomatiseerd kunnen worden.”

Marc: “Creativiteit is onmogelijk te 
automatiseren en achter automatisering zit 
ook een poppetje. Even een andere vraag: 
wat vinden jullie van Floricultura?”
Vincent lacht: ”We vinden het een heel erg mooi bedrijf. 
Het is een bedrijf om trots op te zijn, ook voor ons om 
als klant te hebben. We waren laatst bij een bedrijf en 
daar hebben we Floricultura gebruikt als referentie en ze 
waren meteen onder de indruk!”

Marc: “Wij kennen elkaar pas 2 jaar, we zijn 
in contact gekomen omdat jullie al dingen 
voor Floricultura deden. Maar hoe doen 
jullie dat normaal, hoe halen jullie klanten 
binnen?”
Vincent: “Het grappige is dat jullie een bestaande 
Umbraco-gebruiker waren en jullie waren op zoek naar 
een nieuw bureau en kwamen zo bij ipsis terecht. En dat 
komt wel vaker voor. Ook via bestaande klanten komen 

“Wij maken technische 
hoogstandjes” 

- Vincent
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we bij nieuwe klanten terecht. We zijn een redelijk goede 
autoriteit op internet, doordat we zelf al 16 jaar met SEO 
bezig zijn. We zijn dus goed vindbaar en krijgen via de 
website contactaanvragen en telefoontjes binnen. En we 
zijn uiteraard ook actief met onze eigen marketing.”

Marc: “Ik heb een persoonlijke vraag: je 
hebt je ziel en zaligheid in ipsis gestoken. Ik 
denk dat jouw medewerkers dat ook zien. 
Wat ga je over een tijdje doen? Ga je straks 
in Zuid-Frankrijk wonen en verkoop je de 
boel of ben je te verweven met ipsis en ga 
hier mee verder? Durf je daar iets over te 
zeggen?”
Vincent: “Het zou me niet verbazen als ik op mijn 72e nog 
eigenaar van ipsis ben en af en toe nog op kantoor ben. 
Maar je weet niet of er een gouden kans voorbijkomt. Ik 
zou niet weten wat ik zou moeten doen als iemand een 
enorme zak met geld neerzet. Dat zou mij enorme twijfel 
geven. Ik zie mij voorlopig nog heel lang binnen het team 
functioneren.”

Marc: “Zuid-Frankrijk laat nog even op zich 
wachten dus.”
Vincent: “Ik denk wel dat ik in de komende 20 jaar wat 
minder probeer te werken. Ik blijf betrokken maar zal 
niet meer fulltime werken.”

Marc: “Je zei het al je hebt een geweldig 
team en kunt ook dingen loslaten. Dat is 
ook ondernemen: de kunst van het loslaten. 
We sluiten het af met een mooie vraag: wat 
is je leukste herinnering aan ipsis?”

Vincent: “Ik heb onlangs 
mijn dochter van vier 

maanden voorgesteld aan 
het team. Dat was een heel 
mooi moment. Het was een 

lang gekoesterde wens en 
daarom heel bijzonder om 

haar voor te mogen stellen!”

“Op mijn 72e
ben ik nog

eigenaar van 
ipsis” 
- Vincent 
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Stof tot
NADENKEN

1. In welk cms bouwt ipsis haar websites?
2. Een manier om vindbaarheid mee te stimuleren
3. Hoe noem je het als je flyers verstuurt naar een  
 aantal bedrijven...
4. Welke medewerker staat met zijn of haar voeten op  
 de  website van ipsis?
5. Het optimaliseren van organische vindbaarheid wordt  
 ook wel … genoemd

6. De perfecte plek om te communiceren met  
 personeel
7. De mooiste manier om jouw bedrijf te laten zien
8. Social mediakanaal waarbij het om beelden draait
9. Mooie en duidelijke manier om cijfers te presenteren
10. Projectaanpak van ipsis
11. De vissen van ipsis heten: ippie en …
12. De leeftijd van ipsis in het Engels

Kun jij deze kruiswoordpuzzel oplossen? 

Vul in de juiste rij het antwoord in. Ieder oranje blokje geeft 
een letter. De letters maken samen een woord. 
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Wat is de 
uitkomst?
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Achter de 
schermen bij

FITNESSCLUB 
NEDERLAND

Fitnessclub Nederland is een 
fitnessketen met een tiental vestigingen 
verspreid door Nederland. De clubs 
hebben een huiselijke sfeer, ruime 
openingstijden en een gevarieerd 
aanbod van fitnessapparatuur, 
groepslessen en wellnessfaciliteiten. 
Al sinds het ontstaan van Fitnessclub 
Nederland in 2015 is ipsis betrokken bij 
de marketingactiviteiten. 
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Met de groei van Fitnessclub Nederland groeide ook onze 
ondersteuning. Wat begon met het ontwikkelen van een 
website en het beheren van de sociale mediakanalen, is 
uitgegroeid tot de complete marketingmix. Inmiddels 
werken wij met een heel team op dagelijkse basis aan 
strategieën, planningen, campagnes en uitingen. En dat 
doen we niet alleen op kantoor en vanuit huis, maar ook 
op locatie! 

De marketingmix van Fitnessclub Nederland
We hebben een vast Fitnessclub Nederland team waarin 
ipsis collega’s met elk hun eigen specialisme een rol 
vervullen. Zo ben ik, Melissa ten Klei, de contactpersoon 
van Fitnesclub Nederland en houd ik mij daarnaast bezig 
met de marketing, Lotte met social media, Annemieke 
met vormgeving plus videografie en Melissa Roossien met 
fotografie. Klaas is als webdeveloper verantwoordelijk 
voor alle technische zaken en Vincent is betrokken 
als accountmanager. Dit team werkt dagelijks aan 
de zeer uitgebreide marketingmix van Fitnessclub 
Nederland; nieuwsbrieven schrijven voor de leden, social 
mediacampagnes opzetten, open dagen begeleiden, 
contact onderhouden met de teamleiders, ambassadrice 
Irene Schouten interviewen, drukwerk ontwerpen, foto’s 
en video’s maken bij de clubs, we doen het allemaal!

Een dag op kantoor bij Fitnessclub Nederland
Sinds een jaar ben ik meerdere keren per week te vinden 
op het hoofdkantoor van Fitnessclub Nederland. Ook 
Lotte en Annemieke komen regelmatig een dagje mee 
voor overleg of om te werken aan een project. Een 
voordeel van het werken op locatie is dat je korte lijnen 
houdt, snel kunt overleggen en een goede band op kunt 
bouwen met de klant. Je wordt echt onderdeel van het 
team en bent goed op de hoogte van het reilen en zeilen 
binnen de organisatie. Vanaf locatie krijg je veel meer 
mee dan wanneer je alleen contact hebt via de mail en 
telefoon. Zo kun je veel zelfstandiger werken en heb je 
minder input nodig van de klant. Daarnaast is het een 
leuke afwisseling op andere werkzaamheden: een dag bij 
Fitnessclub Nederland is nooit saai!

Het verloop van 2020
Voor een grote organisatie als Fitnessclub Nederland 
is een goede voorbereiding erg belangrijk. Daarom zijn 
we eind 2019 al begonnen met de planning voor 2020. 
We zijn gestart met een interne brainstormsessie om 
te bedenken met welke acties, campagnes en thema’s 
we het nieuwe jaar wilden invullen en welke doelen 
we wilden behalen. Dit plan werd gepresenteerd aan 
Ton en Inge, de eigenaren van Fitnessclub Nederland. 
Een doel voor 2020 was om de clubs zelf wat meer 
te betrekken bij onze activiteiten. Zo hoopten we op 
vernieuwende, lokale content wat zou bijdragen aan het 
community gevoel van de leden. Begin 2020 werd er 
een teamleiderdag georganiseerd waar wij bij aansloten 
om de clubs te informeren over deze plannen en het 
belang van social media. Iedere club mocht vervolgens 
een social media verantwoordelijke aandragen die onze 
hoofdcontactpersoon zou worden.

Maandelijkse ondersteuning
Aan de hand van het jaarplan maken wij maandelijks een 
gedetailleerdere planning die we delen met de clubs. Naast 
onze werkzaamheden zoals blogs, social mediaberichten 
en campagnes is er sinds dit jaar iedere week ook een 
opdracht voor de clubs. Bijvoorbeeld het delen van een 
gezond recept, het bedenken van een sportieve challenge, 
het opzetten van een winactie of het uitlichten van een 
oefening. Wij houden contact met de clubs en motiveren 
ze om hiermee aan de slag te gaan. Aan het eind van de 
maand worden de resultaten gedeeld en bereiden we ons 
voor op de nieuwe maand en bijbehorende planning. 
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“Ondanks 
Corona, 

kijken we 
terug op 

een mooi 
jaar.”
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Virtueel en individueel
De dagen na de persconferentie die de sluiting aankondigde 
werd er hard gewerkt aan een noodplan. Het doel was 
duidelijk: Fitnessclub Nederland zou haar leden blijven 
ondersteunen in een sportieve levensstijl. 

Groepslesdocenten die gewend waren om voor een 
grote groep te staan, stonden opeens in lege zalen met 
een draaiende camera. In korte tijd werden er namelijk 
diverse virtuele groepslessen en individuele work-outs 
opgenomen die leden via de Fitnessclub Nederland app 
vanuit huis konden volgen. Er kwam een lesrooster met 
livelessen gegeven via Facebook en wekelijks verschenen er 
blogs vol tips om thuiswerken en sporten te combineren. 

1,5 meter is de nieuwe norm
In juni versoepelden de regels en werd het buitensporten 
geïntroduceerd. Groepslessen in de buitenlucht werden 
opgevolgd door grote tenten met daarin fitnessapparatuur 
uit de fitnessruimte te plaatsen. Alle persconferenties 
werden op de voet gevolgd en de leden ontvingen 
regelmatig een update in hun mailbox. Er kon langzaam 
toegewerkt worden naar de heropening op 1 juli. 

Maar ook daarna bleek dat corona voorlopig nog 
onder ons zou blijven. Sporten op 1,5 meter afstand 
is de nieuwe norm. Om uit te kunnen dragen dat 
je veilig kunt sporten in tijden van corona moest er 
wel het een en ander gebeuren. Er werd een foto- en 
filmronde georganiseerd langs alle clubs om coronaproof 
beeldmateriaal te verzamelen van sporters op afstand, 
looproutes, mondkapjes en de nieuwe opstelling van het 
fitnessapparatuur. 

Optimistisch voor 2021
Inmiddels gaan we alweer de laatste periode van 2020 in. 
We kijken terug op een mooi jaar. De afgelopen maanden 
zijn erg moeilijk geweest, maar gelukkig heeft Fitnessclub 
Nederland haar hoofd boven water weten te houden en 
is het gelukt om op alternatieve wijzen de leden te blijven 
ondersteunen met hun sportieve doelen. 

Ons eigen doel, het actief betrekken van de clubs bij 
onze activiteiten, is ook zeker geslaagd. Het intensieve 
contact van de afgelopen maanden heeft ervoor gezorgd 
dat iedereen beter dan ooit op elkaar is ingespeeld. We 
kijken dan ook erg uit naar het komende jaar, waarin we 
weer veel goede nieuwe acties mogen bedenken! 

En toen kwam 
corona...

2020 was een bewogen jaar. Een jaar 
waarin bleek dat een goed voorbereidde 
planning geen garantie biedt voor een 
vlekkeloos verloop. Kort na de komst van 
het coronavirus sloten alle fitnessclubs 
voor meerdere maanden. 

De zorgvuldig opgestelde jaarplanning 
vol met grote campagnes en leuke 
acties moest binnen een paar dagen 
volledig omgegooid worden. Het thema 
van 2020 bleef eenzijdig: veilig sporten 
tijdens corona. Maar hoe doe je dat als 
de deuren van je fitnessclubs verplicht 
gesloten zijn? 
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TIPS & 
TRICKS
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Zo maak je van jouw e-mailing een succes!
Zet e-mailmarketing in om belangrijke content onder de 
aandacht te brengen bij jouw doelgroep. Met dit krachtige 
middel kun je gericht informatie delen over jouw bedrijf, 
producten en diensten en kun je tegen lage kosten goede 
resultaten behalen. Maak van jouw e-mailing een succes 
dankzij de volgende tips:
 
• Gebruik jouw bedrijfsnaam- of persoonlijke naam als  
 afzender;
• Stel een krachtig onderwerp en openingszin op;
• Verstuur e-mails via een A/B test en kijk welk moment  
 het beste werkt voor jou;
• Toon het meest interessante artikel bovenaan in de  
 mail;
• Plaats een opvallende klikbutton met uitnodigende  
 tekst en verwijs door naar een pagina op de website.

Pak jouw website regelmatig aan
Een website moet je onderhouden. Het werkt helaas 
niet zo dat je na livegang kunt afwachten totdat klanten 
jou hebben gevonden en benaderen. Pak jouw website 
regelmatig aan om relevant te blijven. Geef de content 
een frisse nieuwe update, plaats maandelijks nieuwe blogs 
en projecten en plaats goede kwaliteit foto’s. 

Door regelmatig jouw website te voorzien van nieuwe 
content blijf je relevant voor jouw klanten en de 
zoekmachines. Is de website al wat ouder? Dan is een 
restyle van het webdesign een goed idee! 

Conversiebuttons op de website
Conversies zoals contactaanvragen kun je stimuleren door 
conversiebuttons op de website te plaatsen. Door dit op 
de juiste plek te plaatsen kan dit veel effect hebben. Zorg 
dat de button groot genoeg is en duidelijk naar voren 
komt door het kiezen van een contrasterende kleur. 
Vaak worden de kleuren blauw, oranje of rood hiervoor 
gebruikt. De tekst van de button moet kort, krachtig en 
duidelijk zijn. Test verschillende samenstellingen om te 
bekijken wat werkt voor jouw websitebezoeker. Pas per 
test een aspect per versie gelijk aan, zodat je ziet welke 
kleur of tekst het beste werkt. 

Beeldmateriaal op de website
Beelden geven een bepaalde uitstraling aan jouw website. 
Het is dus belangrijk dat de beelden passen bij jouw 
bedrijf. Zorg voor een goede combinatie tussen tekst 
en beeld om het gewenste effect te bereiken. Met 
persoonlijke foto’s wek je vertrouwen op bij de bezoeker. 

Tips en tricks zijn altijd handig, helemaal 
als deze helpen bij het binnenhalen van 
jouw ideale klant. Creëer effect met onze 
tips en tricks. 

Dankzij deze handige trucjes haal 
je net wat meer uit jouw website, 
marketingactiviteiten en tools. Til jouw 
bedrijf naar een hoger niveau en trek 
jouw ideale klant aan!
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Foto’s waarop jouw bedrijf en de medewerkers in beeld 
worden gebracht werken vaak goed. Wanneer je het 
kwalitatieve beeld verkleint voor op de website zorgt dit 
voor een betere laadtijd van de website. Goed voor het 
gebruikersgemak en voor Google!

Zet jouw volgers om naar klanten
Volgers op social media zijn potentiële klanten. Zij volgen 
jouw social media accounts omdat ze geïnteresseerd zijn in 
jouw bedrijf, producten of diensten. Probeer deze volgers 
om te zetten naar klanten door relevante informatie en 
aansprekende beelden aan te bieden. Laat zien wat jij te 
bieden hebt en waarom mensen voor je moeten kiezen. 
Stimuleer interactie door te reageren op jouw volgers. 
Daarnaast kun je extra zichtbaarheid creëren door te 
adverteren op social media en jouw volgers nogmaals in 
aanraking te laten komen met jouw bedrijf. 

Verkoop tot 70% meer door remarketing!
Het is goed om continu zichtbaar te zijn bij jouw 
doelgroep. Door remarketing in te zetten benader je 
eerdere bezoekers van jouw site op een andere manier. 
Door een advertentie over jouw dienst of product 
te tonen op andere websites of social media, komt de 

websitebezoekers nogmaals met jou in aanraking. Dit 
noemen we remarketing. Waarom remarketing inzetten? 
Omdat slechts 2% van de bezoekers die jouw aanbod 
voor het eerst ziet een aankoop doet. Met remarketing 
kun jij de andere 98% nogmaals benaderen.

Een product of dienst verkopen gebeurt dus niet zomaar. 
Mensen moeten gemiddeld 7 keer en minimaal 3 keer 
met een boodschap in aanmerking komen voordat zij 
een beslissing nemen. Zet de kracht van herhaling in, 
op het juiste moment en het juiste tijdstip en haal meer 
verkopen binnen!

Verhoog de betrouwbaarheid door reviews
Met reviews overtuig je webbezoekers van de kwaliteit en 
betrouwbaarheid van jouw bedrijf. Bovendien wordt ruim 
77% van de bezoekers beïnvloed door reviews. Vraag 
jouw klanten daarom een review achter te laten op jouw 
website, social media en Google. Dit resulteert in meer 
vertrouwen en een verbeterde online zichtbaarheid. Een 
beoordeling van een klant zorgt namelijk voor unieke 
content. Google vindt dit interessant, wat ervoor zorgt 
dat jouw bedrijf online beter vindbaar wordt. 
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ZOEK DE 
ORANJE STIP
& win een dopper

Spelregels
1. Ga naar www.ipsis.nl/over-ons/nieuws/
2. Vind de stip in één van onze nieuwsberichten
3. Mail naar marketing@ipsis.nl waar je de stip 

gevonden hebt, met de link naar het nieuwsbericht 
4. De twee personen die de stip als eerst hebben 

gevonden winnen een dopper!

In één van onze 
nieuwsberichten 
op de website zit 

een oranje stip 
verstopt. Vind de 

stip en win een 
dopper!

Veel 
succes!
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In juni hebben wij het kantoor op het industrieterrein verruild voor een penthouse! Voordat 
we konden verhuizen, moest er nog hard worden gewerkt aan ons nieuwe kantoor. Het 
plafond, de keuken, de vloeren en de kleur op de muur; alles is aangepakt. We zijn erg blij 
met onze nieuwe werkplek aan de Nieuwe Steen 25. Helemaal bovenin, waar we prachtig 
uitzicht hebben en veel inspiratie kunnen opdoen voor mooie nieuwe ideeën! 

BEFORE 
AND AFTER 
The penthouse
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ALLES OVER HET 
SOCIAL INTRANET
Online communicatie voor 
LeekerweideGroep
Met een goed social intranet kunnen organisaties en bedrijven de interne communicatie 
verbeteren en naar een hoger niveau tillen. Waar het bij een intranet vooral ging om 
eenrichtingsverkeer van management naar medewerkers en statische content, draait 
het bij social intranet echt om de hele organisatie. Het is een digitale werkplek en 
kennisplatform geworden, waarbij interactie met elkaar centraal staat. Hierdoor kan er 
efficiënter worden samengewerkt. 

44  |  ipsis i-zine



Fris en nieuw intranet voor LeekerweideGroep
Een grote zorgorganisatie als LeekerweideGroep kan 
niet zonder intranet. Het is een mooi middel om 
diverse locaties, afdelingen en expertises met elkaar te 
verbindingen. Het oude intranet voldeed niet meer aan 
de wensen en eisen van LeekerweideGroep. Aan ipsis de 
mooie en uitdagende taak om een nieuw, fris en verbeterd 
intranet te ontwerpen, bouwen en vullen met content. 

Een social 
intranet verbindt 

de organisatie, 
draagt bij aan 

kennisoverdracht 
en een 

verbinding van 
informatie en 

processen.

Functionaliteiten van het intranet
Functionaliteiten zijn de onderdelen die het intranet 
vormen. Samen met LeekerweideGroep zijn we gaan 
kijken naar het oude intranet. Wat mist daar en wat moet 
worden meegenomen? Vanuit een brainstorm kwamen 
er diverse wensen voor functionaliteiten naar voren. Het 
intranet moest in ieder geval bestaan uit:

• Een overzichtelijke kennisbank
• Een overzicht met alle medewerkers
• Nieuwsonderdeel
• Agenda
• Formulieren kunnen downloaden of direct invullen via  
 het intranet
• Ruimte om diverse tekstpagina’s kwijt te kunnen
• Tags om een onderwerp aan te duiden
• Een goede zoekfunctie
• Mogelijkheid om het intranet aan te passen aan  
 persoonlijke voorkeuren middels widgets

Widgets toevoegen of wijzigen
Om het intranet een stukje flexibeler en persoonlijker 
te maken is er gekozen voor widgets. Deze kunnen 
medewerkers zelf toevoegen of verwijderen en zodoende 
hun eigen intranet samenstellen. Onder de widgets vallen 
onder andere vacatures, buienradar en een poll.  

Interactie aangaan 
Het doel van een social intranet is dat medewerkers de 
interactie met elkaar aangaan. Dit onderdeel is ook voor 
LeekerweideGroep erg belangrijk. 
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De communicatiemogelijkheden binnen het intranet zijn 
groot: van het reageren op berichten van anderen, tot het 
zelf plaatsen van berichten, het volgen van berichten en 
het ‘leuk vinden’ van berichten.

Tags koppelen 
Op het intranet van LeekerweideGroep wordt gewerkt 
met tags. Hiermee geef je aan wat het onderwerp van 
een nieuwsbericht, kennispagina of tekstpagina is. Dit 
maakt het zoeken gemakkelijker en maakt het voor de 
gebruiker direct duidelijk waar een onderdeel over gaat.  
Zodra alle functionaliteiten vast stonden, is onze designer 
Niels aan de slag gegaan met het ontwerp dat volledig 
aansluit op de huisstijl van LeekerweideGroep. 

Intern en extern testen
Het intranet bevat veel functionaliteiten en diverse 
koppelingen. Het is een groot en complex project. Daarom 
is het belangrijk om vroegtijdig te testen om eventuele 
bugs snel te verhelpen. Zowel door het team van ipsis 
als door het team van LeekerweideGroep. Eindgebruikers 
konden zo al vroeg in het proces meekijken en feedback 
doorgeven. Door zowel intern als extern te testen is het 
intranet goed afgestemd op de gebruikers.

Ontwerp en content 
Terwijl er door de webdevelopers druk werd gebouwd 
aan het intranet, werd er ondertussen ook over de 
content nagedacht. Een intranet bevat veel informatie 
en er lag dan ook een flinke uitdaging in het sorteren 
en overnemen van de huidige content naar het nieuwe 
intranet. Het oude intranet is grondig nagelopen en alle 
content werd geïnventariseerd. De relevante content is 
overgenomen. Tags werden aangemaakt en zijn aan de 
juiste pagina’s gekoppeld. Niet alleen teksten en foto’s, 
maar ook documenten kunnen op het intranet worden 
geplaatst.

Een intranet is altijd in ontwikkeling
Middels een instructievideo hebben we de medewerkers 
van LeekerweideGroep kennis laten maken met hun 
nieuwe intranet. Daarnaast hebben alle redacteuren 
van het intranet een training gekregen. Inmiddels wordt 
er al een tijdje gewerkt met het intranet en zijn er wat 
nieuwe wensen ontstaan. Een intranet is immers altijd in 
ontwikkeling en er is altijd ruimte voor optimalisatie! 
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Samenwerking: 
Een social intranet draagt bij aan de samenwerking. Het is een 

nieuwe manier van kennisdelen waar je op een laagdrempelige 

manier op één plek kennis en expertise met elkaar kunt 

uitwisselen.   Er zijn zoveel meer samenwerkingsmogelijkheden 

met een social intranet. Het is een communicatiemiddel dat 

interactie in stand brengt en voor verbinding zorgt. Hierdoor 

kunnen zaken sneller, makkelijker en beter worden geregeld. 

Kennisdelen: 
Het social intranet is dé centrale plek waar alle kennis 
wordt verzameld. Het is een nieuwe manier van 
kennisdelen waarbij je op één plek laagdrempelig kennis 
en expertise met elkaar kunt uitwisselen. 

Efficiënt: 
Met een social intranet bespaar je tijd doordat je alles 
op één plek hebt. Medewerkers kunnen sneller worden 
geholpen met hun problemen en vragen. Ze krijgen 
toegang tot kennis die ze anders niet zouden vinden. 

Gemak: 
Een social intranet is bereikbaar via verschillende 
apparaten. Zo heeft iedere medewerker altijd en overal 
toegang tot kennis, contactgegevens en het laatste nieuws. 
Een vraag is super snel gesteld en beantwoord. Hierdoor 
kun je sneller en beter werken. 

Intranet van interactie
Het interactie intranet is hét intranet dat jouw bedrijf verbindt. Het is 

gebruiksvriendelijk en kan gekoppeld worden aan diverse systemen. Deel kennis, 
informatie en actualiteiten op een eenvoudige en duidelijke manier. Ervaar zelf het 

interactie intranet en vraag een demo aan! 

Voordelen van een social intranet

Zelf de voordelen ontdekken? 
Scan de code en probeer de demo 

van interactie uit! 

interactie is een handelsnaam van ipsis



MEEST-
GESTELDE
VRAGEN
Vragen staat vrij.

Hoe maak ik mijn website goed vindbaar? 
De vindbaarheid van jouw website heeft met meerdere 
factoren te maken. De website moet optimaal werken, 
de content moet uniek en relevant zijn, de juiste 
zoekwoorden moeten terugkomen op de website en ga 
zo maar door. Is jouw website niet goed vindbaar of wil 
je de vindbaarheid optimaliseren? Daar helpen wij je daar 
graag bij!

Wat betekenen de afkortingen SEO en SEA?
SEO staat voluit voor Search Engine Optimization, ook 
wel organische zoekmachineoptimalisatie genoemd. Je 
verbetert de website zodat je beter wordt gevonden in 
zoekmachines. Bij SEO draait het zowel om de techniek 
als de content van de website. De site moet optimaal 
werken en relevante content bevatten. SEA staat voluit 
voor Search Engine Advertising. Hiermee worden de 
betaalde advertenties in de zoekmachine bedoeld. Met 
deze advertenties kun jij heel gericht adverteren op een 
specifieke doelgroep.

Wat kost een website?
Wij bouwen al websites vanaf €395. Maar het prijskaartje 
van een website is afhankelijk van meerdere factoren, 
geen website is immers gelijk. Daarom gaan wij eerst 
met jou in gesprek om zo te achterhalen welke wensen 
er zijn. Samen met een webdeveloper, webdesigner en 
marketeer ontwikkelen wij een website die aansluit op de 
huisstijl en doelen van jouw organisatie. Maar minstens 
zo belangrijk: je ontwikkelt een website die aansluit op de 
wensen en het zoekgedrag van jouw doelgroep. 

Waarom bouwen jullie websites in 
Umbraco?
Wij gebruiken Umbraco omdat het een veelzijdig, veilig 
en gebruiksvriendelijk contentmanagementsysteem is. 
Het toevoegen, veranderen of verwijderen van content 
op de website wordt hierdoor heel makkelijk. Daarnaast 
hebben onze designers en developers met Umbraco veel 
vrijheid om de website helemaal naar jouw wensen in te 
richten.

Ook bij ipsis krijgen we vaak vragen over websites, marketingtermen en –activiteiten. 
Uiteraard zijn wij de beroerdste niet en beantwoorden wij deze graag. Zie hier de 
meestgestelde vragen voor jou op een rij! 

?
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Wat wordt er bedoeld met een responsive 
webdesign?
Een responsive webdesign is een webdesign dat op elk 
formaat scherm goed leesbaar en bruikbaar is. De website 
past zich aan op het scherm waarmee de bezoeker de 
website bekijkt. Zo wordt jouw website op ieder apparaat 
optimaal weergeven. Alle websites die door ons worden 
ontworpen en gebouwd zijn responsive.

Hoelang gaat een website mee?
Een website gaat gemiddeld 3 tot 5 jaar mee. Na dit 
termijn is de techniek en het design van de website 
verouderd en is het aan te raden om een nieuwe website 
te laten ontwikkelen. Doe je dit niet, dan loop je het risico 
dat jouw website minder goed vindbaar wordt en dat het 
belangrijke functionaliteiten mist. 

Hoe voorkom ik dat mijn e-mail in de spam 
van de ontvanger belandt?
Spammails bevatten vaak woorden als: gratis, win, geld 
terug, actie, deal, op=op, bespaar en maak kans op. Ook 
het gebruik van veel uitroeptekens of de combinatie 
van een vraagteken én een uitroepteken achter een zin 
alarmeren elke spamfilter. Komen er een aantal van deze 
woorden en tekens in jouw e-mail voor, dan kan het zijn 
dat dit resulteert in een aantal spampunten. Zorg er dus 
voor dat de inhoud van de nieuwsbrief niet te veel van 
dit soort woorden en tekens bevat. Voorkom ook het 
gebruik van verschillende lettertypes, zorg voor correcte 
spelling en let er op dat je meer tekst dan afbeeldingen 
invoegt. Daarnaast is het belangrijk om niet te grote 
afbeeldingen in te voegen. 

Hoe krijg ik meer respons op mijn 
e-mailings?
Een succesvolle e-mailing hangt af van meerdere 
factoren. Het start met een aantrekkelijk onderwerp, de 
trigger waarmee je ontvangers kunt stimuleren om de 
mail te openen. De ontvanger verwacht iets vanuit de 
onderwerpregel, zorg er daarom ook voor dat je doet 
wat je zegt. Een ander belangrijke factor is de dag en het 
tijdstip waarop de e-mailing wordt verzonden.

Hoe zet ik social media zo effectief mogelijk 
in?
We kunnen niet meer om social media heen. Zowel 
persoonlijk als zakelijk wordt er veel gebruik gemaakt van 
de verschillende social mediaplatformen. Ook voor jou 
als ondernemer is het belangrijk dat je hier zichtbaar bent. 
Door een gericht en strategisch social mediaplan op te 
stellen kun jij de verschillende kanalen effectief inzetten.

Hoe weet ik welke marketingactiviteit het 
beste past bij mijn bedrijf? 
Meestal is niet één activiteit, maar een crossmediale 
mix de beste oplossing. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 
advertenties op Google, een campagne op social media 
en het schrijven van nieuwe artikelen voor op de website. 
Zo zorg je ervoor dat jouw doelgroep op verschillende 
manieren in aanraking kan komen met jouw bedrijf. 
Benieuwd naar de ideale marketingmix voor jouw bedrijf? 
Wij gaan graag met je om tafel!
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Creatief door corona: 
ONLINE OPEN 
DAGEN VOOR PSG

Corona kwam, zag en overwon. Of toch niet? Het hele land lag zo’n beetje plat, maar 
mensen toonden zich vooral veerkrachtig en creatief. Het was niet alleen crisis, er 
ontstonden ook kansen. Veel mensen vonden de motivatie om op een andere manier 
te gaan ondernemen. De horeca ging massaal thuisbezorgen. Naast de drive-thru bij de 
McDonalds kon je ineens ook met de auto bij andere ondernemingen terecht. Er waren 
drive thru’s voor bloemen, medicijnen, groenten en fruit. Bavaria gebruikte de alcohol 
ineens niet voor het brouwen van bier, maar voor de productie van desinfecterende spray. 

50  |  ipsis i-zine



Nieuwe projecten voor ipsis
Dit soort voorbeelden hebben we bij ipsis natuurlijk 
ook ruimschoots voorbij zien komen. Want wat ‘in 
real life’ even niet meer kan, vindt steeds vaker digitaal 
plaats. Voor ons, als bureau met ruime kennis van 
online mogelijkheden, leverde corona dus ook hele 
mooie projecten op. Zo raakten wij in gesprek met de 
Purmerendse Scholengroep, voor wie wij ook de websites 
hebben gemaakt. Het bestuur zocht een manier om de 
open dagen, die naar alle waarschijnlijkheid niet plaats 
kunnen vinden in de oude vorm, wél online door te laten 
gaan. Uiteindelijk werd een omvangrijk project gestart 
met als doel: een online open dag creëren voor kinderen 
in groep 8 en hun ouders. Een beleving, die de sfeer van 
elke school moet uitstralen en kinderen moet laten zien 
wat hen op de middelbare school te wachten staat. 

De online open dagen
Het was meteen duidelijk dat video de beste manier is om 
de sfeer in een school over te brengen, dus videoproductie 
kreeg in dit project een prominente rol. De online open 
dagen moeten voor elke school doorlopend toegankelijk 
zijn, maar op geselecteerde dagen vinden daarnaast ook 
live events plaats. Het project richt zich in eerste plaats 
op de kinderen, volwassenen komen op de tweede plaats. 

 
Daarnaast waren de scholen voor een groot deel zelf 
verantwoordelijk voor de productie van content zoals 
video, foto en tekst. Want wie kent het verhaal van de 
school beter dan de mensen die er werken? 

Uitvoering van het project 
Op elke school is een projectteam samengesteld. Een 
delegatie van ipsis is met elk projectteam aan de slag 
gegaan. Wat wil een kind in groep 8 weten? Wat gebeurt 
er normaal op een open dag? Welke zaken moeten zeker 
aan bod komen? Tegelijkertijd werd er gewerkt aan het 
ontwerp van een online platform voor de open dagen, 
dat in het CMS van elke website wordt geïntegreerd. Ook 
volgden een aantal docenten een videotraining, zodat zij 
zelf voor de nodige videocontent konden zorgen. In de 
weken daarop is er volop (video-) content geproduceerd 
en heeft ipsis op elke school een mooie rondleidingsvideo 
opgenomen. Inmiddels zijn we zover dat de online open 
dagen op het punt staan om live te gaan. Als het zover is 
start de volgende uitdaging, want dan gaan we in januari 
en februari een aantal digitale live events organiseren! Ben 
je nieuwsgierig? Houd de websites van de Purmerendse 
Scholengroep dan goed in de gaten en bekijk het resultaat!  
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TOP 3 
FAVORIETEN 
van team ipsis

Elsa 
Bergbeklimmen
Vintage camera lenzen 
M’n motor (Honda) 

Niels
Mijn vrouw en kinderen

Milieu/klimaat/betere wereld
Noorwegen

Linda
Ibiza
La Casa de Papel
Mijn gezinnetje 

Melissa R
Italiaans eten

Fotografie en schrijven
Hond Bruno

Klaas
The Big Lebowski 

Nintendo
Verenigde Staten

Jeroen
Foto’s maken en tekenen
Natuur / wandelen
M’n kinderen

Annemieke 
Antieke landkaarten
Surfen, dit jaar ontdekt, helemaal ‘stoked’!
Sneakers 
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Vincent
Mijn dochter Sofia
Team ipsis
Sushi en sashimi

Marije 
Rondrijden door Amerika
Het boek ‘Lieve mama’ - Esther Verhoef 
Cracker met komijnekaas 

Rixt
‘De zon op’ - Diggy Dex
(Bijna) alles van Marvel

Latijns-Amerikaanse dans 

Yvonne
Mijn zoon Lloyd

Skiën 
Kokosijs van Vivaldi

Dave
Mijn gezin
Dave Matthews Band
Formule 1

Puck
NBA
Led Zeppelin
Klussen

Lotte
Zonsondergang en -opgang

Kaapstad 
Harry Potter 

Melissa TK
Mijn katten Nala en Mace 
Een weekje New York 
Als het sneeuwt met kerst 

Chris
Mexico – Behalve als je niet van koriander houdt

Een broek – Zonder ga ik de deur niet uit
Ajax – Omdat we gewoon de beste zijn

Marion
Aziatisch eten

Jeans
Chateau Meiland

ipsis i-zine  |  53



Veel ouders zijn benieuwd naar wat kinderopvang kost. 
Dankzij de kostenindicatietool kunnen ouders zelf de 
kosten voor opvang in hun situatie berekenen. Zowel 
de bruto- als de nettokosten zijn eenvoudig en geheel 
vrijblijvend te berekenen. In een aantal eenvoudige 
stappen berekent de tool welke kosten je moet betalen 
voor de opvangvorm die jij kiest. Bij iedere stap wordt 
een duidelijke uitleg gegeven. Het start met de keuze 

voor een opvangvorm, het aantal uren en in welke plaats. 
Vervolgens krijg je de keuze of je ook wil weten wat je aan 
kinderopvangtoeslag ontvangt. Dit wordt meegenomen 
in de berekening. De kosten worden berekend en deze 
gegevens kunnen gedownload worden. Het is mogelijk 
om direct een rondleiding aanvragen of het kind aan te 
melden voor kinderopvang van Berend Botje. 

Knap staaltje techniek: 

DE KOSTEN-
INDICATIETOOL 
VAN BEREND BOTJE
Kinderopvang Berend Botje wil via haar website (toekomstige) ouders zo goed mogelijk 
informeren over kinderopvang. Met de juiste informatie kom je al een heel eind, maar 
waar de meeste mensen benieuwd naar zijn is de prijs voor kinderopvang. Door hen dit 
te bieden voorzie je de doelgroep echt in hun informatiebehoefte. Met de kostenindicatie 
van Berend Botje is dit mogelijk.

In een paar stappen de kosten 
voor opvang berekenen
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Technisch hoogstandje
De berekening wordt natuurlijk niet zomaar uitgevoerd. 
Achter de schermen is een technisch hoogstandje 
neergezet door de developers van ipsis. Zij hebben 
ervoor gezorgd dat de berekening goed verloopt. Dit is 
afhankelijk van diverse factoren: er wordt gekeken naar 
het soort opvang. Vervolgens naar de gemeente. Per 
gemeente zijn er regels per opvangvorm over wat er wel 
of niet vergoed wordt. Het is mogelijk om in het CMS per 
gemeente aan te geven welke regels eraan vast hangen. 

Daarnaast is er een inkomenstabel die uiteraard nodig is 
om de berekening compleet te maken. Ook het aantal 
opvanguren dat de ouder wenst af te nemen wordt 
meegenomen in de berekening. Al deze gegevens gaan 
mee in de rekensom en vervolgens komen hier de kosten 
voor de gekozen opvangvorm uit. 

Privacy van belang
In de kostenindicatie worden privacygevoelige gegevens, 
zoals salaris, achtergelaten. In kader van AVG en privacy 
worden deze gegevens niet opgeslagen in het CMS, maar 
ontvangen alleen de mensen die deze gegevens nodig 
hebben een mailtje. Hierdoor wordt er zorgvuldig met de 
gevoelige gegevens omgegaan. 

Gebruiksvriendelijk
Omdat ieder jaar de tarieven van kinderopvang en de 
toeslag veranderen, is daar rekening mee gehouden bij 
de bouw van de kostenindicatietool. Berend Botje moet 
6 weken voor het einde van het jaar de nieuwe tarieven 
bekend maken. 

Daarom is het zo geregeld dat de medewerkers van Berend 
Botje de nieuwe tarieven in het CMS kunnen invullen. 
Deze tarieven bestaan naast de huidige tarieven. Op het 
moment dat de tarieven bekend gemaakt mogen worden, 
is dat met één druk op de knop omgezet. Hierdoor kan 
Berend Botje zich ieder jaar goed voorbereiden op het 
nieuwe jaar. De kostenindicatie wordt goed gebruikt 
door de websitebezoekers!

Stap 1

Stap 2

Stap 3
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De naam
We zijn gestart met een interne brainstormsessie over 
de naam. De klant, die ook al een lijstje met namen had, 
hebben we hier bewust niet bij betrokken. Zo konden wij 
zonder invloeden van buitenaf zelf met een passende naam 
komen. De wens van de klant stond centraal: het moest 
een sterke naam worden die staat voor professionaliteit, 
kennis en doorzettingsvermogen.

Uiteindelijk werden er door ons twee favorieten gekozen, 
waarvan de domeinnamen nog beschikbaar waren. Niet 
geheel onbelangrijk bij het ontwikkelen van een naam! 
Tijdens een workshopsessie met de klant hebben wij deze 
namen gepresenteerd en werd het direct duidelijk dat 
‘Kracht!’ dé naam moest worden. 

Huisstijl en logo
Gelijktijdig met de naam werd er ook over het logo en 
de huisstijl nagedacht. Door Rixt is een powerteken 
ontworpen als beeldmerk. Voor de huisstijl werd gekozen 
voor mooie, zachte maar toch sterke kleuren die de 
huisstijl uniek maken.

EEN KRACHTIG 
TOTAALCONCEPT
voor Kracht! Letselschade

Na meer dan 25 jaar in de letselschadebranche werkzaam te zijn geweest, besloten 3 
franchisenemers van een landelijke letselschadeketen om zelfstandig door te gaan. Het 
doel was om de krachten te bundelen en de kantoren samen te voegen tot één sterke 
organisatie. ipsis werd ingeschakeld voor de ontwikkeling van de naam, marketingstrategie, 
logo, huisstijl, concept én website. Daarnaast mochten we direct na de livegang van de 
website aan de slag met ondersteunende marketingactiviteiten die moesten gaan zorgen 
voor nieuwe leads en letselschadezaken.
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Het powerteken 
straalt kracht 

uit en lijkt 
vanaf boven 

een persoon die 
omarmd wordt. 

En dat is 
precies wat 

Kracht! doet: 
slachtoffers van 

letselschade 
omarmen, 

ontzorgen en 
op krachtige 

wijze bijstaan. 

De strategie
Tijdens een groepssessie ging het team van ipsis samen 
met de klanten aan de slag met het opstellen van 
ijkpersonen: personen die de doelgroep weerspiegelen. 
Aan de hand van de gemaakte ijkpersonen konden wij 
eenvoudig de doelgroep vaststellen. Met de doelgroep als 
basis werd vervolgens een marketingstrategie ontwikkeld. 
Ook werd er gekeken naar de concurrenten om vast 
te stellen wat de do’s, don’ts en unieke punten van de 
website van Kracht! moesten worden.

De website
Op basis van de strategie en concurrentenanalyse werd 
er een ontwerp voor de website gemaakt. De website 
van Kracht! is een WebControl: een website waarbij de 
klant de volledige vrijheid heeft in het ontwerp en alle 
functionaliteiten. Tijdens het ontwerpen van de website 
werd dan ook rekening gehouden met de wensen van de 
klant. Een grote wens was een vriendelijke en persoonlijke 
website; juist in de letselschadebranche is alles vaak zakelijk 
en dat terwijl slachtoffers van letselschade met een heel 
persoonlijk verhaal komen. Daarom is er gekozen voor veel 
teamfoto’s, die wij maakten bij het IJsselmeer in Hoorn. 
Uiteindelijk is de website erg professioneel en persoonlijk 
geworden, met functionaliteiten als een stappenplan, 
werkwijze, nieuwsoverzicht, contactformulier en een 
persoonlijk tekstje van alle letselschadespecialisten.
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Meertaligheid
Kracht! Letselschade helpt ook veel Poolse letselschade 
slachtoffers die in Nederland wonen en werken en hier 
letsel oplopen. Er is daarom een Poolse versie van de 
website gerealiseerd. 

Maandelijkse ondersteuning na livegang
Een paar maanden na de start van het project was het 
eindelijk zover: Kracht! Letselschade ging live. Tevreden 
met het resultaat klonk dan eindelijk de ipsis-bel, die wij 
ringen zodra een website live staat. Het eerste deel van 
het traject was nu afgerond, maar hier bleef het niet bij.

Een wens van de klant was om een persbericht te sturen 
naar branchegerelateerde mediakanalen, om Kracht! als 
nieuwe speler in de letselschademarkt aan te kondigen. 
Dit persbericht werd goed opgepakt door de media.

Om Kracht! Letselschade goed zichtbaar te maken zijn de 
marketeers van ipsis aan de slag gegaan met een crossmediale 
marketingmix. Er is een Google Ads campagne ingericht  
 

en landingspagina’s geschreven voor een betere organische 
vindbaarheid. Daarnaast is er Facebookcampagne opgezet 
om Kracht! ook via social media onder de aandacht te 
brengen. Ook qua design zijn we niet stil blijven zitten en 
is er een folder en briefpapier ontworpen.

Een jaar na livegang 
Inmiddels staat de website van Kracht! alweer een jaar 
live. Er zijn al veel mooie doelen bereikt in deze periode. 
Zo zijn de eerste letselschadezaken die via de website zijn 
binnengehaald al afgerond en heeft Kracht! Letselschade 
meerdere certificaten weten te behalen die uiteraard een 
mooi plekje op de website hebben gekregen.

Wij werken nog steeds maandelijks aan het optimaliseren 
van de online vindbaarheid en de website. Zo hebben 
we recentelijk de website geupdate met nieuwe 
conversiemogelijkheden zoals Whatsapp en opvallende 
call-to-action buttons. Het online landschap blijft 
veranderen en voor een klant als Kracht! is het belangrijk 
om zo snel mogelijk op deze veranderingen in te spelen. 
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Wij zijn trots 
op dit project: 

een leuke 
klant, mooie 

werkzaam-
heden en 

een tot nu 
toe positief 

resultaat!
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* De uitslag wordt bekend gemaakt op 11 januari op onze social media.

Kijk op ipsis.nl voor meer  
informatie of neem contact op: 
0229 27 27 00  |  info@ipsis.nl

Nieuwe Steen 25  |  1625 HV Hoorn

/ipsis.nl

/company/ipsis-bv

/ipsis_

VOLG IPSIS
op social media en win...
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws, 
leuke weetjes en interessante projecten? 
Volg ipsis dan op Facebook, Instagram en 
LinkedIn. Onder onze volgers verloten* we:

Kansmaken op één van de pakketten voor vier 
personen? Volg ipsis en deel ons tijdlijnbericht over 
deze winactie.  

1x Bij Meta’s 
Borrelbox

1x JP Coen 
Vriendenplank 1x Sushi Mix XXL 

van Madame Cheung


