
Tien jaar geleden richtte Ilse Daniëls 
Market-it op. Elke dag zorgt ze er, samen 
met haar team, voor dat bedrijven gezien 
en gevonden worden.

Vertel kort iets over de bedrijfsnaam
Het is het Engelse woord voor  ‘iets in de 
markt zetten’ en dat is precies wat we 
doen voor onze klanten. Sinds kort is de 
ondertitel van mijn bedrijfsnaam: ‘maakt je 
zichtbaar’.

Vertel kort iets over het bedrijf
We zijn een full-service bedrijf op het gebied 
van marketing en communicatie. We 
denken strategisch mee met onze klanten 
over hoe ze een zo groot mogelijk publiek 
kunnen bereiken om hun producten te 
verkopen of personeel te werven. We 
verzorgen de content marketing en de 
social media. We zijn de externe marketing 
afdeling voor veel bedrijven. Daarnaast 
zorgen we voor de grafi sche vormgeving, 
branding en ontwerp van een huisstijl. We 
zijn in tien jaar tijd heel organisch gegroeid 
en mogen een grote vaste klantenkring van 
dienst zijn. 

Welke eigenschappen
typeren jou als ondernemer?
Focus, nieuwsgierig, snel verveeld dus altijd 
zin in een nieuwe uitdaging, betrokken, 
enthousiast, doorzettingsvermogen.

Waarom ben je ondernemer geworden?
Het zit gewoon in me. Ik heb altijd heel veel 
ideeën. Ik werkte jarenlang bij bedrijven 
op de marketingafdeling en daarnaast 
deed ik in de vrije uurtjes voor mezelf wat 
opdrachten. Dat werden er steeds meer, 
totdat het tijd was om een eigen bedrijf 
te beginnen. Het is fi jn mijn eigen koers te 
kunnen  varen en beslissingen te kunnen 
nemen.

Heb je tips voor ondernemers
die nu beginnen?
Niet teveel nadenken, gewoon beginnen.

Beste tip die je ooit gekregen hebt?
Durf dingen uit handen te geven, niet alles 
zelf willen doen.

Hoe vind je de balans tussen werk/privé?
Da’s soms lastig daarom plan ik bepaalde 
dingen heel bewust in de agenda. Sporten 
bijvoorbeeld. Ik ben aan het trainen met 
een personal trainer en dat moet op uur 
en tijd. Dat heb ik nodig. Ik wil nog wel 
eens ’s avonds een uurtje werken maar dat 
probeer ik steeds minder te doen en me 
meer aan kantoortijden te houden.

Wat is het mooiste compliment
dat een klant je ooit gaf?
Als ze me laten weten dat het ons gelukt is 
om hun bedrijf goed in beeld te brengen. 
Elke langdurige samenwerking schept een 
band en ook dat is een compliment.

Wat vind je van OBGB?
Ik heb ervaren dat ik netwerken heel leuk
vind en dat het me zowel opdrachten als 
kennis oplevert. Bij OBGB kun je volop 
netwerken, bij Jong OBGB, het Vrouwen-
netwerk en ook bij de bedrijfsbezoeken. Je 
moet er tijd in investeren maar dat haal je 
eruit qua opdrachten en nieuwe inzichten, 
dat is mijn ervaring. 

www.obgb.nl
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