
Biografie Mark Teeuwissen 
Van 2004 tot 2016 is Mark werkzaam als zelfstandig gecertificeerd register makelaar, met een 
kort uitstapje onder de vlag van een andere makelaar. 

Vanaf 2016 kiest Mark weloverwogen zijn eigen koers en begint zijn makelaardij nieuwe stijl. De 
focus ligt op een coachende rol naar klanten, waarin hij expertise faciliteert op het gebied van 
innovatieve verkoop- en aankoopstrategieën en kennis over woongeluk. Hij begeleidt zijn 
klanten naar bewuste keuzes in hun wooncarrière waardoor de kans op een fijn thuisgevoel 
aanzienlijk groter wordt dan via de gebruikelijke makelaarsroute.  

In 2021 bevestigt Mark zijn onderscheidende aanpak als makelaar door de naam van zijn 
makelaardij te veranderen in ‘Makelaar in Woongeluk’. 

Innovator en schrijver 
Mark ontwikkelt in 2016 een nieuw businessmodel voor de makelaardij waarin verkopers meer 
eigen regie in het verkoopproces nemen en de makelaar, als verkoopexpert, een coachende 
rol aanneemt. Deze innovatieve methode wint steeds meer terrein in de makelaardij. Hij deelt 
zijn strategie in het boek: ‘Je huis verkoop je zo!’  

In 2020 verdiept Mark zijn revolutionaire kijk op wonen met de lancering van het e-book 
‘Sleutel naar Woongeluk’. Hij ontwikkelt een Woongelukscan waarmee gemeten kan worden 
hoe het met het woongeluk gesteld is in de huidige woonsituatie. Uitgangspunt is: meten is 
weten. Als je weet wat goed bij je past, kun je betere, bewuste keuzes maken en vergroot je je 
kans op meer woongeluk. 

Inspirator 
Met de podcast ‘BAAS op de woningmarkt’ bereikt Mark een breed publiek. De podcast gaat 
over betere, slimmere keuzes maken op de huidige woningmarkt. Door niet af te wachten wat 
er gebeurt, maar juist zelf het initiatief te nemen en zo je bestaande of toekomstige 
woonsituatie positief te beïnvloeden. En daarmee word je weer BAAS over je eigen woongeluk. 

Met de vlog ‘Mark op zoek naar woongeluk’ probeert Mark het publiek bewust te maken van 
de ‘zachte kant’ van wonen. Nu de markt ‘op slot’ zit, is ‘verhuizen’ in je huidige huis misschien 
wel de beste oplossing om je thuisgevoel te vergroten. Op basis van zijn kennis over 
woongeluk, ervaring als makelaar en de uitkomsten van onderzoek deelt hij praktische tips om 
van je huis (weer) een fijne plek te maken om thuis te komen. 

Via de vlog ‘Gelukkig in Huizen’ inspireert Mark (potentiële) dorpsgenoten in Huizen op het 
gebied van woongeluk in huis en de directe woonomgeving. 

In januari 2022 start Mark met interactieve woongelukactiviteiten via Webinars, Workshops en 
persoonlijke Woongelukconsulten.


