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Mark Dijs, eigenaar van Webdesign Houten,
bouwt websites voor veel Houtense
bedrijven. Omdat hij zelf ondernemer is,
denkt hij in mogelijkheden en kansen.
Hij vindt niets leuker dan een bedrijf op
weg te helpen om nóg succesvoller
te worden. Een stijlvolle, goed
vindbare website
mag daarbij niet
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ontbreken.

ontstaan uit passie voor ondernemen
‘Ik ben één van de geluksvogels die van een hobby

‘Verwacht geen ingewikkelde programmeurstermen.

werk heeft kunnen maken,’ vertelt Mark. ‘Mijn leven

Ik houd de communicatie simpel en duidelijk. De di-

stond vroeger in het teken van voetballen op hoog

recte lijn zorgt voor besparing van onnodige kosten.

niveau. Het pad liep uiteindelijk anders. Onderne-

Hierdoor blijft de prijs van een professionele website

men zat namelijk ook in mijn bloed. Na mijn studie

eerlijk en past het ook in het budget van kleinere

Commerciële Economie ben ik gaan werken bij een

bedrijven.’

Webdesign Houten werkt
onder andere voor:

groot internetbedrijf. Daar zag ik het belang van een
goede website en ontdekte ik de vele mogelijkheden

Ontzorgen van ondernemers

die internet te bieden heeft. Toen mijn (nog aan-

‘Als ondernemer komt er veel op je af,’ weet Mark.

staande) vrouw Dana Dijs-Bom van Huidzorg Houten

‘Zelf een website maken in je kostbare vrije uren is

zelf meer uit haar website wilde halen, gingen bij mij

meestal niet efficiënt. Daarnaast worden er steeds

de remmen los.’

hogere eisen gesteld aan websites. De groei van
smartphones en mobiel internet vragen bijvoorbeeld

Talent

om innovatief ontwerp voor kleinere schermen en

Geduld bracht Mark tot het ontcijferen van lastige

touchscreens. De razendsnelle internetontwikke-

codetaal. Hij bleek talent te hebben voor program-

ling volg ik op de voet en ik speel in op de continue

meren. Het balletje ging rollen onder de Houtense

verandering van gebruikersgedrag.’

ondernemers. In korte tijd zette Mark de mooiste
websites neer voor uiteenlopende MKB’ers in Houten.

Online succes

Niet van amateurniveau, maar goed werkende web-

Een professionele website is tegenwoordig meer dan

sites met een oogstrelende vormgeving. Het werd tijd

een visitekaartje. Goede vindbaarheid is een must.

om fulltime voor Webdesign Houten te gaan.

Hierdoor genereert een bedrijf direct meer klanten

Prins Bernhardweg
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en omzet. Webdesign Houten helpt ondernemers ook
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Korte lijntjes

op weg in zoekmachineoptimalisatie. Door handige
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De kracht van Webdesign Houten is het directe con-

tips kunnen bedrijven “bovenin Google” komen te

E

tact met de ondernemers. Mark bouwt de websites

staan. Uiteindelijk moet de website voor je gaan
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uten.nl
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zelf, dus dat communiceert makkelijk en snel. Mark:

werken. Een slimme investering!
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