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MARIAN 
JANSEN

 “LUISTEREN EN TIJD VOOR IEMAND NEMEN IS  

TEGENWOORDIG IETS WAAR JE SNEL AAN VOORBIJ GAAT,  

   MAAR HEEL ERG BELANGRIJK IS WANNEER JE EEN  

 BAND WILT OPBOUWEN MET JE RELATIE.”

Wie kent haar niet, Marian Jansen. 

Altijd vrolijk, enthousiast, geniet van het leven en neemt de tijd 

voor een praatje. Fietsend door Wijk komt ze op vele adressen 

thuis om daar haar kennis en kunde als hypotheekadviseur  

te delen met de mensen.

Deze tijd biedt online mogelijkheden, maar toch 
geeft Marian de voorkeur aan het persoonlijke 
bezoekje. Daarbij bespreek je best persoonlijke 
dingen en is het voor veel mensen fijn om dat in 
de huiselijke sfeer te doen. 

Als ik Marian vraag wat ze het mooiste vindt aan 
haar werk dan geeft ze aan dat ze heel graag net 
dat stukje meerwaarde biedt. Niet puur en alleen 
hypotheek advies, maar juist ook met de mensen 
mee denkt. Zich inleeft in hun persoonlijke 
situatie en op basis daarvan ook haar advies 
uitbrengt. Het is en blijft een advies benadrukt ze 
nog een keer. Mensen beslissen uiteindelijk zelf 
wat te doen. Marian zit al 25 jaar in het vak. In 
deze periode is er veel gebeurd. 

“Tot dat de financiële crisis kwam, toen heb ik 
veel negatieve dingen gezien, financiële zorgen 

FINANCIEEL EXPERT 
MET OOG VOOR EMOTIES

“JE HEBT TOCH NET EVEN WAT 

MEER FEELING MET DE MENSEN.”

“MARIAN IS EEN GEVOELSMENS.

VOELT GOED AAN WAT ER SPEELT.”

bij mensen. Dan pas kan je echt je meerwaarde 
laten zien. Mensen bijstaan, soms is er financieel 
geen gewenste oplossing, maar emotioneel kan 
je er wel voor hen zijn. Nu zitten we weer in 
een sterk groeiende markt, maar juist door de 
ervaringen van eerdere jaren durf ik ook mensen 
te wijzen of te beschermen tegen risico’s die ze 
beter niet kunnen lopen.” 

Mensen komen bij haar omdat ze een nieuw huis 
hebben gekocht, een hypotheek willen verhogen 
om te kunnen verbouwen, financieel advies 
willen. Hierbij ga je niet over 1 nacht ijs. Je wilt 
dit weloverwogen doen en naast het financiële 
plaatje speelt emotie ook een rol. Een nieuw huis 
kopen is spannend, je huis verlaten kan soms best 
lastig zijn en heb je te maken met een scheiding 
dan kan de situatie heel gevoelig liggen.   
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Haar werkwijze
Marian verstaat haar vak heel goed, heeft alle kennis in huis, maar 
waar ze vooral in uitblinkt is haar persoonlijke benadering en het 
invoelen in de situatie van de partij voor haar.

Dit alles maakt dat Marian een goede relatiebeheerder is. 
Ze loopt mee aan de zijde van haar klanten. Komen ze eerst 
voor hypotheekadvies, dan is er jaren later wel weer advies 
nodig vanwege een verbouwing of zijn er kinderen die bij haar 
geïntroduceerd worden door ouders. Marian gaat echt voor de 
lange termijn relatie. 

En Marian zet graag haar tanden in complexe materie. Zoekt net 
zolang door tot dat ze de ander kan helpen. Daar waar andere 
adviseurs nog wel eens de handdoek in de ring gooien, zal Marian 
haar uiterste best doen om haar klant te helpen en een passend 
advies te geven. 

Daarbij heeft ze een mooie kring aan adviseurs om zich heen 
zodat ze ook de verbinding kan leggen wanneer mensen naast 
hypotheekadvies ander advies nodig hebben. 

Teamwork
Sinds enkele jaren werkt Marian ook niet meer alleen, maar staat 
Caron haar bij. Op de achtergrond neemt zij ontzettend veel werk 
uit handen en is zij niet meer weg te denken in haar bedrijf. 

Naast haar administratieve ondersteuning is Caron ook een 
sparringspartner geworden en vullen zij elkaar goed aan. En het 
teamgevoel en de gezelligheid die dit met zich meebrengt is voor 
Marian ook heel welkom!

MARIAN IN HET KORT

MARIAN  
JANSEN

Voorheen 
Makelaarskantoor Flip Dikker 
& IJsselstreek makelaars. 
Huis & Hypotheek en daarna 
De Hypotheekshop

Nu

MARIAN JANSEN 
HYPOTHEKEN& 
VERZEKERINGEN

Je kunt haar bereiken op:
mobiel 06 - 46 14 47 32  
mail info@marianjansen.nl
website www.marianjansen.nl

POWERVROUW

DENKEN VANUIT  

      HET BELANG VAN DE ANDER,  

DAT IS WAAR ZE VOOR STAAT!

“COMPLEXE MATERIE, 

 MARIAN ZET ER GRAAG  

  HAAR TANDEN IN”

VERBINDEN, 
PERSOONLIJK, 
INVOELEND

Een luisterend oor bieden
Marian zegt: “Ik ben zelf natuurlijk ook ouder 
geworden en durf te zeggen dat ik rust heb 
gekregen. Rust om goed naar mensen te luisteren, 
rust om ook te genieten van de levensverhalen 
die ik allemaal tegenkom. Luisteren en tijd voor 
iemand nemen is tegenwoordig iets waar je snel 
aan voorbij gaat, maar heel erg belangrijk is 
wanneer je een band wilt opbouwen met  
je relatie. “ 

Ben jij op zoek naar een 

 hypotheekadvieur, heb je vragen 

over je (levens)verzekering of 

 andere financiële zaken? 

Zoek je een betrouwbare partij die 

echt kijkt naar JOU en naar jouw 

persoonlijke situatie? 

Dan ben je bij Marian Jansen  

aan het juiste adres!
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LEEF JE LEVEN GOED EN GENIET VAN ALLES  

EN IEDEREEN OM JE HEEN.  

JE HOEFT GEEN SPIJT TE HEBBEN VAN  

DE DINGEN DIE ER GEBEURD ZIJN,  

DAT ZIJN LEVENSLESSEN WELKE JE VAAK  

EEN BETER, MOOIER EN LIEFDEVOLLER  

PERSOON MAKEN. 
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DOOR WANDELEND HET GESPREK  

 AAN TE GAAN KOMEN MENSEN VAN 

NATURE AL DICHTER BIJ ZICHZELF 

EN KRIJG IK BEELDEN DIE 

    AUTHENCITEIT UITSTRALEN.
Sinds 2015 ben ik 
gecertificeerd Beloved 
fotograaf wat inhoudt dat 
ik tijdens mijn fotoshoots 
(particulier en zakelijk) werk 
met vragenspel en opdrachtjes. 
Een hele fijne manier om 
mensen beter te leren kennen 
in korte tijd, maar ook om 
de aandacht weg te houden 
van de lens. Er zijn namelijk 
maar weinig mensen die het 
‘echt’ leuk vinden om voor een 
fotocamera te staan. 
Het aangaan van een gesprek 
met mensen zorgt er ook voor 
dat ze zich meer open stellen, 
dichter bij zichzelf komen. 
Geen geforceerde blikken, 
maar reageren vanuit pure 
emotie. En dat leg ik vast! 
Voordeel van deze werkwijze is 
dat ik meerdere vliegen in een 
klap sla. Mensen laten zichzelf 
zien en geven mij ook inzicht 
in hun keuken. Hoe ben jij nu 
ondernemer geworden? Welke 
weg heb jij bewandeld en wat 
heb je tot nu toe geleerd? 
Welke ambities en dromen zijn 
er? Niet alleen op zakelijk vlak, 
maar juist ook persoonlijk. Door 
mensen vragen te stellen, te 
laten vertellen komen er ook 
mooie inzichten.  

Voor henzelf, maar ook voor 
mij. Ontzettend leuk en 
leerzaam. Daarmee geeft het 
mij ook de mogelijkheid om te 
verbinden. Ik vind het heel erg 
leuk om mensen te helpen. Dat 
kan bijvoorbeeld al zijn door 
ze voor te stellen aan andere 
ondernemers/bedrijven. Maar 
ook op persoonlijk vlak heb 
ik de laatste jaren zelf veel 
geleerd, inzichten gekregen en 
mensen leren kennen waardoor 
ik deze kennis ook weer kan 
delen met andere mensen/
ondernemers. 

Buitenfotografie
Al wandelend op een mooie 
locatie met elkaar in gesprek 
gaan en tijdens de wandeling 
foto’s maken. Bijkomend 
voordeel is dat we al 
wandelend op andere (mooie) 
plekken komen en we dus een 
gevarieerde omlijsting voor 
de foto’s krijgen. Het mooiste 
van het buiten fotograferen 
en wandelen is het feit dat 
mensen al wat sneller alles om 
zich heen vergeten, rust voelen 
en de dagelijkse dingen even 
los kunnen laten. Belangrijk 
wanneer je een authentiek 
portret wilt maken. 

De gesprekken en daarmee 
de input die ik heb gekregen 
van de ondernemers in deze 
brochure heb ik in verhaalvorm 
gebundeld. Ter ondersteuning 
van de foto’s geven ze wat 
meer inzicht in de mens achter 
de ondernemer. Ondernemen 
draait om de mensen zelf. Als 
jij jezelf laat zien en waar je 
voor staat, dan trek je ook de 
juiste klanten aan. Hoe fijn is 
dat?! Veel kijk, -en leesplezier! 
Ben jij geïnspireerd en op zoek 
naar authentieke beelden? Ik 
maak graag kennis met jou.

Groeten,

Anneke
Meer informatie? 
Neem gerust contact op!
06 - 20 70 49 58
info@stijlfotografie.nl
www.stijlfotografie.nl

ZIE IK JE SNEL 

    VOOR MIJN LENS?

IK KIJK NAAR JOU UIT!

DOOR WANDELEND HET GESPREK  

 AAN TE GAAN KOMEN MENSEN VAN 

NATURE AL DICHTER BIJ ZICHZELF 

EN KRIJG IK BEELDEN DIE 

    AUTHENCITEIT UITSTRALEN.

ZIJN 
  WIE JE BENT

mailto:info%40stijlfotografie.nl?subject=
https://www.instagram.com/stijlfotografie
https://www.facebook.com/Stijlfotografie
https://www.linkedin.com/in/anneketroost/



