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5 miljoen websites op Jimdo’s vijfde verjaardag

Hamburg, 21 februari 2012. Een perfecte timing: tegelijkertijd met het vijfjarig bestaan van de 
onderneming heeft Jimdo de grens van 5 miljoen geregistreerde websites doorbroken. 
Saillant detail daarbij is dat nu in elk land ter wereld minstens één Jimdo-website is 
geregistreerd. Jimdo is vol vertrouwen dat deze wereldwijde groei in de toekomst zal 
doorzetten: niet alleen door internationale samenwerking zoals bijvoorbeeld met Google in 
Japan en Mexico, maar ook door het produkt constant te vernieuwen en te verbeteren. Ook 
intern laat deze groei zich gelden: in het eerste halfjaar zullen 20 nieuwe werknemers in 
dienst treden en het kantooroppervlak op het hoofdkantoor in Hamburg is onlangs bijna 
verdubbeld van 750m2 naar 1400 m2.

Blijven groeien, maar niet ten koste van de werksfeer
Oorzaken van de aanhoudend sterke groei zijn volgens de oprichters van Jimdo de 
constante focus op het produkt, de internationale uitbreiding en de klantenservice. "Sinds de 
eerste versie van Jimdo hebben wij bijna alle functionaliteiten verder verbeterd en uitgebreid. 
Het is zeer belangrijk om in onze markt qua innovatie vooraan te staan", aldus de oprichters 
Matthias Henze, Christian Springub en Fridtjof Detzner.

Een sterke groei gaat nogal eens gepaard met een verlies aan werkplezier en om dat te 
voorkomen, zal bij Jimdo in de toekomst nog meer aandacht worden besteed aan de 
ondernemingscultuur. "Wat wij nu hebben, is uniek", aldus Springub. "Natuurlijk willen we 
graag doorgroeien, maar niet ten koste van de bijzondere werksfeer die wij in de laatste 
jaren hebben opgebouwd". Om daarvoor te zorgen, hebben de oprichters een vrijwel unieke 
functie in het leven geroepen: de "Feel Good Manager". Sinds de zomer van 2011 zorgt 
Magdalena Bethge er voor, dat de ideale werkomstandigheden blijven gehandhaafd en dat 
elke medewerker zich op zijn of haar gemak voelt.

De job van de toekomst
"Wij zijn ervan overtuigd, dat Magdalena’s functie, die in Duitsland behoorlijk uniek is, in de 
toekomst bij vele ondernemingen een belangrijke rol zal gaan spelen", aldus Henze. "Feit is: 
onze medewerkers brengen een belangrijk deel van de dag door op kantoor. Indien zij zich 
allemaal op hun gemak voelen, zorgt dat niet alleen voor een aangename werksfeer, maar 
ook voor een sterke loyaliteit tegenover de onderneming. Dit laatste is voor ons overigens 
slechts een prettige bijkomstigheid en is niet zo gepland". Naast Magdalena houdt sinds eind 
vorig jaar zich nog iemand bezig met het welzijn van de werknemers: Sam, de "chef de 
cuisine" van Jimdo. Zijn motto: "haute cuisine in plaats van een kantine".

Niet alleen het team in Hamburg groeit als kool, ook de teams in de andere filialen (San 
Francisco, Tokio en Sjanghai) breiden in hoog tempo uit. Het kantoor is San Francisco is 
onlangs verhuisd naar een grotere ruimte en ook in Japan en China wordt naar versterking 
gezocht. "Wij willen onze bestaande teams versterken, zodat de gebruikers van die 5 miljoen 
websites op een hoogwaardige service kunnen blijven rekenen", verklaart Detzner. Verder 
zijn voor 2012 nog meer internationale coöperaties en produktinnovaties gepland.

Meer informatie
Cijfers & feiten: informatieve illustratie ter gelegenheid van onze vijfde verjaardag.
Ondernemingscultuur en blog van de oprichters: http://www.3founders.com/
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Over Jimdo
Jimdo is in februari 2007 opgericht door Christian Springub, Fridtjof Detzner en Matthias 
Henze. De drie jonge ondernemers ontwikkelden de software, waarmee een ieder online 
gratis een website kan bouwen. Zonder voorkennis en met een intuïtieve interface kan in een 
mum van tijd een eigen website worden gemaakt, inclusief een webwinkel, een blog, 
fotogalerijen, YouTube video’s en nog veel meer. Jimdo is inmiddels beschikbaar in 11
talen en heeft wereldwijd al 5 miljoen websites geregistreerd.

Jimdo op Facebook
Jimdo op Twitter
Jimdo op YouTube
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