Zakelijk Bekeken

10 jaar Nederlink Webdesign
Van opzetten van websites tot bedenken
van complexe database systemen
LEERSUM - ‘‘Het begon in 2000. Ik
had toen een startpagina met daarop
duizenden linkjes, een soort verzamel
pagina voor mensen om te zoeken op
internet.’’ Dat zegt Jouri Blom.
Hij vertelt: ‘‘Ik heb mijzelf op mijn 17e
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en ben adverteerders gaan
zoeken. De inkomsten waren nihil.
Via via kreeg ik soms een verzoek van
een bedrijf om een website te maken,
wat ik erg leuk vond om te doen.

computerbedrijf, dat via dat systeem
alle inkopen/leveringen kan bijhouden en nog veel meer informatie uit
het systeem kan halen.
Mijn klantenkring is zeer uiteenlopend, van eenmansbedrijfsjes tot
grotere landelijke organisaties in Nederland en daarbuiten. In de eerste
jaren werkte ik thuis, vorig jaar nam
ik mijn intrek in mijn nieuwe kantoor
in het Business centre Heuvelrug in
Leersum.
Naast het ontwerpen
en onderhouden van
websites en webwinkels houdt Nederlink
zich bezig met online
reclame campagnes
en ondersteuning en
advies op webdesign
gebied. Verder ben ik
bezig geweest om een
eigen CMS systeem te
ontwikkelen waarmee
je eenvoudig je eigen
website kunt aanpassen.
Doordat ik stotter en
moeilijk uit mijn woorden kom, ben ik teleJouri Blom is sinds vorig jaar met zijn bedrijf gefonisch niet bereikbaar.
vestigd in het Business Centrum Heuvelrug. Maar Daarom krijgt u over
het contact met zijn klanten gaat per mail. 
het algemeen snel een
reactie terug als u mij
Toen ik steeds vaker aanvragen kreeg mailt. En afspraak = afspraak!
ben ik mij er meer in gaan verdiepen.
Vijf jaar geleden heb ik mijn opleiding Nederlink webdesign
afgerond en besloot ik om fulltime Bezoekadres (alleen op afspraak):
verder te gaan met mijn bedrijf. Het Rijksstraatweg 269, 3956 CP Leerbleef niet bij het maken van eenvou- sum;
dige websites, maar ik maakte ook Postadres: Postbus 29, 3958 ZT
steeds vaker uitgebreide en complexe Amerongen;
database systemen, waaronder een e-mail: info@nederlink.nl;
uitgebreid bestelsysteem voor een www.nederlink.nl

