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‘ Het gaat 
om de 
balans’
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pascale griffi oen

Pascale Griffi  oen is eigenaar van online marketingbureau foome 

‘Achteraf gezien ben ik blij dat ik mijn jeugddroom, fotograaf worden, niet achterna ben 
gegaan. Toen ik de open dag van de fotovakschool bezocht, voelde ik het bijna meteen: 
dit is te kunstzinnig, te zweverig voor mij. Ik koos voor de opleiding Media, Informatie 
en Communicatie, een opleiding die creatieve raakvlakken had, maar ook veel concreter 
en toepasbaarder was. Al snel kwam mijn focus op de online marketing te liggen. Een 
vakgebied waar successen goed meetbaar zijn. Daar heb ik nooit spijt van gehad en ik 
ben ontzettend happy met mijn bedrijf en de dingen die ik nu doe! 

Met foome (focus on online marketing experience) bied ik mijn relaties een totaaloplossing 
voor de online beleving. Meer dan ooit oriënteren consumenten zich eerst online voor ze 
een fysieke aankoop doen of een dienst afnemen. Wat je daar ervaart is bepalend en vaak 
beslissend voor de rest van het proces en dus het succes. Maar binnen veel MKB-onder-
nemingen ontbreekt het aan tijd, ervaring en expertise om deze online beleving de 
aandacht te geven die het verdient. Of het nou gaat om de vindbaarheid van je website, 
het analyseren van de content of het inrichten van een webshop, ik regel het. Ook als 
het snel moet. Waarbij mijn additionele skills, zoals een mooie foto maken, goed van pas 
komen. Want ondanks dat fotograferen niet mijn beroep is geworden, is het nog wel een 
grote hobby. 

Ontspanning vind ik ook heel belangrijk. Het gaat om de balans. Ik kan 24/7 op elke plek 
in de wereld mijn laptop openklappen en mijn werk doen. Maar als ik op vakantie ben 
probeer ik zo min mogelijk met foome bezig te zijn. Ik ben ervan overtuigd dat dit je 
uiteindelijk ook creatievere ideeën brengt. Het allermeest ontspan ik van wintersporten. 
Het klinkt misschien tegenstrijdig, maar juist door die intensieve lichamelijke inspanning 
wordt mijn hoofd leeg. In Zermatt heb je wat dat betreft de ultieme beleving, daar kun je 
het hele jaar door skiën, sta je bij wijze van spreken beneden in je bikini en boven op de 
berg in je skipak. Het was een waanzinnige ervaring afgelopen zomer. 

Er zullen altijd mensen zijn die zeggen dat ik bepaalde zaken bereik omdat ik de dochter 
ván ben. Daar haal ik eerlijk gezegd mijn schouders over op, ik weet beter. Mijn ouders 
hebben me altijd gesteund en me zeker uit het juiste ondernemershout gesneden. Maar 
verder doe ik het voornamelijk allemaal zelf. 

Het grote voordeel is wel dat ik een fi jne werkplek op het kantoor van That’s Lease heb en 
zo, als eenpitter, gezellige collega’s om me heen. Mijn droom is echter dat ik zo kan groeien, 
dat mijn huidige kantoor te klein is voor het team van enthousiaste vakidioten die ik om 
me heen wil verzamelen. Mijn valkuil is namelijk dat ik alles leuk vind en snel “ja” zeg, ook 
als iets niet helemaal binnen mijn expertise valt. Ik zou het heel cool vinden als ik mede-
werkers kan vinden met net zo’n grote focus en drive als die ik zelf heb, om foome uit te 
bouwen tot een gerenommeerd merk. Die ambitie heb ik dan weer wel van mijn ouders, haha. 
En het begin is er, want ik heb onlangs voor het eerst zo’n enthousiaste vakidioot mogen 
aannemen. Wat mij betreft weer een grote mijlpaal binnen de ontwikkeling van foome!’


