Oprechte
aandacht voor
en interesse

in JOU

Vertel me over
jouw bedrijf,
jouw passie en jouw dromen,
dan volgt de rest vanzelf

Laat jezelf zien

D OOR WA N D E L E N D H ET G E S P RE K
AA N T E G AA N KOM E N M E N S E N VA N N AT UR E
A L D IC H T E R B IJ ZIC H ZE L F
E N K RIJ G IK B E E L D E N D IE
AU T H E N C IT E IT U ITST RA L E N .

Leuk dat je een kijkje neemt in dit magazine. Het idee
achter deze brochure is jullie een kijkje te geven in mijn
keuken, maar ook in die van andere ondernemers!

ZIJN
WIE JE BENT
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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.
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Groeten,

Anneke
ZIE IK JE SNEL
VOOR MIJN LENS?
IK KIJK NAAR JOU UIT!
ENTHOUSIAST
OPRECHT GEÏNTERESSEERD
EMPATHISCH
ANNEKE TROOST
Voorheen
Senior accountmanager Acco.buro
Nu

B ELOV ED FOTOGRAAF
I K FOTO G R A F E E R ME N SE N
ZOA L S Z E Z IJ N
Telefoonnummer:
Mail:
Website:

06 - 20 70 49 58
info@stijlfotografie.nl
www.stijlfotografie.nl
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P OWERV RO U W

LINDA IN HET KORT

“HET IS MIJN GAV E
OM MENSEN W EER BLIJ T E
M AK EN M ET W IE ZE ZIJ N ! ”

LI NDA I S E E N I NT U Ï T I E V E COACH
DI E H AAR CLI Ë NT E N ME E NE E MT I N E E N
DI E P GAANDE ONT DE K K I NGS RE I S NAAR
H U N AU T H E NT I CI T E I T.

Alles dat in de weg staat van hun persoonlijk leiderschap ‘schud zij
wakker’ en vervolgens draagt zij persoonlijke, logische, praktische
inzichten en oplossingen aan vanuit een unieke routekaart:
hun BG5™ Design.
Zij maakt daarbij gebruik van haar sterke intuïtie en diep invoelend,
analytisch vermogen waarmee zij tot de kern van wat er speelt kan
doordringen en de rode draad en de angel eruit haalt.

“ Z AKE LI J K S U CCE S Z I T NI ET I N H ET

E N ER GI EK,
E MPAT H I SC H ,
E N T H OU SI AST
LINDA
BRANDWIJK
Voorheen
Mediation, communicatie &
pr consultancy, recruitment

NAST RE V E N VAN STAT U S .
S U CCE S I S WET E N WI E J E B E NT E N OV E R

Nu

WE LK U NI E K P OT E NT I E E L J E B E S CH I KT.

BG 5 ™
B U S I N E SS COAC H

AU T H E NT I CI T E I T VORMT H ET
START P U NT VAN V E RB I NDI NG MET E E N
T E AM, ORGANI SAT I E , OF K LANT E N”.

Denk jij nou na het lezen van
deze tekst: “Dit is iets voor
mij”, je kunt Linda bereiken via:
Telefoonnummer:
06 - 10 12 81 19

LINDA
BRANDWIJK
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Voor wie
Linda begeleidt zelfbewuste (young) professionals, managers
en ondernemers die ‘klaar zijn’ met terugkerende worstelingen/
vraagstukken en die vanuit hun unieke BG5™ Design de leiding
willen nemen over hun (zakelijke) leven. Op een prikkelende,
invoelende en praktische manier brengt zij hen naar hun
authenticiteit en de kracht om zichzelf te zijn. Dát is persoonlijk
leiderschap wat de basis vormt voor zakelijk succes!

Mail: linda@bg5coach.nl
Website:
www.bg5businesscoach.nl

BG5™ BUSINESS COACH | Linda Brandwijk 7

R E F E R E N T I ES

Haar werkwijze
“BG5™ heeft mij de teugels in handen
gegeven en dat gun ik mijn cliënten ook.
Deze methodiek vormt de leidraad van de
begeleiding die ik bied, naast mijn opleiding tot
loopbaancoach, mijn persoonlijke ervaringen
en alle kennis die ik dagelijks opdoe.
Met mijn zeer sterke intuïtie en analytisch
vermogen ga ik samen met mijn cliënten
op ontdekkingsreis naar hun authenticiteit
en ontvangen zij praktische handvatten om
vanuit persoonlijk leiderschap de koers van
hun (zakelijke) leven te zien.”

Rust en balans
Haar missie
“Het is mijn missie om jou aan de hand van
jouw unieke BG5 Design een ander perspectief
te geven op wat jouw uitdaging is. Wat voor
(emotionele) crisis, frictie, of onzekerheid jij
ook ervaart, ik geef jou inzicht in jezelf, waar
worstelingen of vragen vandaan komen en waar
jouw kracht en eigenheid ligt.

“Linda is een mooi mens, een liefdevolle
vrouw, die met de BG5 methode hele mooie
inzichten kan geven hoe je jouw mooie unieke
zijn voor je kunt laten werken in je bedrijf en in
je persoonlijke leven, ik heb er veel aan gehad
en gebruik regelmatig coachingsmomenten
om vanuit rust en balans met oog voor mijn
Design te ondernemen. Ik kan haar iedereen
aanbevelen.”,

Unieke routekaart als kompas naar succes
Of het nu vraagstukken zijn die over jezelf, de
keuze van een baan, richting en zichtbaarheid
als ondernemer, leiding geven, of over een
team gaan: vanuit jouw unieke Design geef
ik persoonlijke en praktische handvatten die
specifiek voor jou werken. Deze routekaart
geeft rust, vertrouwen en zorgt ervoor dat jij
vanuit jouw eigen kracht en authenticiteit van de
achtbaan die het (zakelijke) leven is, geniet!”

“AU T H E NT I CI T E IT L E IDT TOT
Z AK E L IJ K S U CC E S ”

“SUCCES I S JEZ ELF Z I JN. ALS ( YOUNG)
P R OFESSI ONAL. ALS ONDERNEMER.
A L S MANAGER. ALS MENS.”
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Over Linda
“Vanuit ervaring weet ik hoe het is om ‘te falen’
in het bereiken van het perfecte zakelijke en
maatschappelijk plaatje. Inmiddels weet ik ook
hoe het voelt om te doen waar je van nature goed
in bent en niemand anders te willen zijn. Dat het
succes dan vanzelf volgt. Dat gun ik iedereen!”
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HOE MAAK IK VAN
MIJN HUIS EEN THUIS?
H OE G AA F OM M E N S E N D IE IN
ZO’ N ROT P E RIOD E ZIT T E N T E KU N N EN
H E L P E N E N ZE WE E R FIJ N T E L AT E N VO ELEN
I N H U N N IE U WE WON IN G !
Wauw, wat een heerlijke energie heeft deze dame.
Karin Tuinman; communicatieadvies, omgevingsmanagement,
interactie, als ze maar met mensen bezig is en dingen kan doen
met een positieve impact op mens en maatschappij.

Ervoor zorgen dat mensen, ook als de emoties
hoog oplopen, weer door 1 deur kunnen en het liefst
ook nog met de neuzen dezelfde kant op wijzen.
Haar jarenlange ervaring, kennis van zaken, haar
creativiteit en gevoel voor humor maken dat zij een
topper is in haar werk. En dat ze mensen overtuigt,
enthousiast maakt en met zich meekrijgt.

ST Y LI NG H E E F T Z E A LT IJ D
AL LE U K GE VO N D E N ,
MAAR DE PASS I E IS E C H T
GE GROE I D NA DAT Z E VA N U IT
E I GE N E RVARI NG H ET G E VO E L
H AD ALLE S KWIJ T T E Z IJ N .

Maar er is meer.

KARIN
TUINMAN
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Zoals bij vele ondernemers kruipt het bloed waar
het niet gaan kan en staat ze altijd open voor
verandering, nieuwe inzichten en kansen.
En zo wordt al jaren geroepen tegen Karin
“Je zou iets met interieurstyling kunnen gaan
doen’. Haar passie is van een huis een thuis
maken. Door een huis opnieuw in te richten met
de middelen die daarvoor beschikbaar zijn. Dat
kan door het opknappen van oude meubels,
maar ook met de aanschaf van nieuwe meubels
of passende woonaccessoires. Veel of weinig
budget, dat maakt niet uit. Er zijn altijd goede
ideeën en mooie oplossingen. Belangrijkste is dat
de inrichting past bij de persoon die er woont,
zodat je huis een fijne plek is om te wonen.

Na haar echtscheiding werd hun huis verkocht en
kreeg Karin een appartementje in de binnenstad
van Wijk bij Duurstede. Prachtige locatie, maar
het voelde niet eigen. Omdat ze op dat moment
niet de middelen had alles nieuw te kopen is ze
meubels gaan opknappen. En hoe!
Verborgen talenten kwamen ineens naar voren.
Supergaaf hoe ze oude kasten heeft weten om
te toveren. En zo maakte ze haar eigen, fijne
thuis. Zo ontzettend belangrijk in zo’n moeilijke
tijd waarin de grond onder je voeten wordt
weggeslagen en een thuisbasis ontbreekt.

HUIS EN HART INTERIEURSTYLING | Karin Tuinman 11
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KARIN IN HET KORT

Gelukkig had Karin een goedlopend bedrijf en
kon ze mede daardoor snel weer haar eigen leven
op touw zetten. Maar vaak heeft ze teruggedacht
aan de momenten dat ze klaar was van werk,
haar auto parkeerde in de haven van Wijk en
bijna rennend naar huis wilde gaan. Lekker naar
haar eigen holletje wat zo eigen, warm en veilig
voelde.

Met haar mensenkennis en oprechte interesse in mensen komt
ze erachter wie je bent, waar je van houdt, wat je passies en
dromen zijn. Alles wat belangrijk is voor JOU. Omdat dat helpt
een woning zo te stylen dat het ook een huis wordt waar jij je
prettig en thuis voelt.
Een rode draad in haar leven is het ‘wegnemen’ van weerstand.
Iets wat ze jarenlang geleerd heeft in haar huidige baan als
omgevingsmanager waar je altijd met verschillende partijen en
belangen te maken hebt. Er is altijd weerstand. Hoe mooi om dit
te kunnen wegnemen en ervoor te kunnen zorgen dat je een
passende oplossing zoekt voor iedereen.

Wat je vaker ziet gebeuren zegt Karin, is dat
mensen zoveel aan hun hoofd hebben tijdens
en na een scheiding of relatiebreuk en zoveel
verdriet hebben, dat ze letterlijk geen energie
hebben om van hun huis weer een ‘thuis’ te
maken. Mensen landen met een deel van de
inboedel in een andere woning of blijven in een
half geplunderd huis achter. Daarbij speelt een
financiële situatie ook nog eens een rol en is het
niet zomaar gegeven dat je alles even ‘nieuw’
kunt kopen.

VOOR ME NS E N DI E NA E E N V E RB ROK E N
RE LAT I E H U LP KU NNE N GE B RU I K E N OM
VAN E E N H U I S E E N T H U I S T E MAK E N.

E N ER GI EK,
E MPAT H I SC H ,
E N T H OU SI AST
KARIN TUINMAN

Mensen houden niet van verandering
Mensen aanvoelen
Haar eigen ervaring, maar ook de ervaring
die ze heeft opgedaan bij vrienden die ook
in scheiding lagen en waar ze weer een
prachtig ‘thuis’ heeft weten te maken met
kleine veranderingen, maakt dat het is gaan
borrelen. Hoe gaaf om mensen die in zo’n
rotperiode zitten te kunnen helpen en ze
weer fijn te laten voelen in hun nieuwe
(of bestaande) woning. Een plek creëren die
bij je past! Daarvoor moet je kunnen stylen,
weten hoe iemand in elkaar zit, gevoel hebben
voor de wensen van de ander en dan de
dingen kunnen samenbrengen. Karin heeft het
allemaal in huis.

E E N RODE DRAAD
I N HAAR LEVEN I S HET

En die ‘weerstand’ zie je ook bij mensen in scheiding. Weerstand
tussen de echtparen zelf, maar ook weerstand bij de mensen
individueel. Veel mensen houden niet van verandering, zeker niet
wanneer het je ook nog eens opgelegd wordt. En vanuit weerstand
iets nieuws opbouwen is heel lastig. Praten en de dingen vanuit een
ander perspectief bekijken dragen allemaal bij aan het verzachten
en zelfs wegnemen van die weerstand. En zodra je los kunt laten
ontstaat er ruimte voor nieuwe dingen, ideeën en zie je ineens weer
de kracht die in ieder mens schuilt. Als dat terugkeert, dan ligt de
wereld weer aan je voeten. Dat gebeurt natuurlijk niet van de een
op andere dag. Maar het begint wel bij de basis. Het begint bij
jouzelf. En wanneer jij je prettig voelt in een huis, vind je ook ‘rust’
in jezelf die dan zo hard nodig is!
Dit alles maakt dat ze een hele mooie basis heeft gecreëerd om
zichzelf te gaan profileren als interieurstylist. En niet voor iedereen,
maar voor mensen die na een verbroken relatie hulp kunnen
gebruiken om van een huis een thuis te maken.

Voorheen/huidig
ComInmotion
Communicatie-, Interactieen Omgevingsmanagement
Nu

HU I S EN H AR T
I NT E R I E U R ST YL I N G
Alles staat nog in de
kinderschoenen. De naam is
bekend, huisstijl en website
moeten nog gemaakt
worden.
Denk jij nou na het lezen van
deze tekst: “Dit is iets voor
mij”, je kunt Karin bereiken via:
huisenhartstyling@gmail.com
of bel haar op:
06 - 81 36 22 82

‘W EGNEMEN’ VAN WEERSTAND.

12 Karin Tuinman | HUIS EN HART INTERIEURSTYLING
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HOE GAAF OM MENSEN DIE IN
ZO’N ROTPERIODE ZITTEN
TE KUNNEN HELPEN EN ZE WEER
FIJN TE LATEN VOELEN
IN HUN NIEUWE WONING!
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ELVIRA IN HET KORT

“ERG ENS VOOR G AA N ,
D OORZETTEN EN BOVEN A L
JE HART VOLGEN ! ”

E LV I RA I S E E N JONGE P OWE RV ROU W
MET E E N PASS I E VOOR DU I K E N, AU TOS P ORT,
RE I Z E N E N LE K K E R ET E N.

Als kind uit een ondernemersfamilie heeft zij al jong geleerd de
handen uit de mouwen te steken. Ergens voor gaan, doorzetten en
bovenal je hart volgen. Nadat ze jarenlang in loondienst gewerkt
had voor diverse bedrijven en op diverse functies begon het te
kriebelen. Er is meer dacht Elvira.

I K KAN ME E R, I K WI L ME E R É N
I K WI L H ET GRAAG Z E LF DOE N. .

Op dat moment hadden haar ouders wat extra ondersteuning
nodig in hun bedrijf. De stap was dus snel gezet. Elvira ging in het
bedrijf van haar vader aan de slag als backoffice medewerker en
deed veel (financiële) administratie! Dit bleek de beste stap ooit,
want daar groeide haar interesse voor Virtual Assistant. Ze dacht,
wat ik hier doe…kan ik voor andere bedrijven ook.

Passie

ELVIRA
VAN GASTELE
16 voornaam achternaam | QUOTE

Ondernemers hebben een passie, willen dit uitvoeren en ervoor
gaan. Hebben vele ideeën en willen niet bezig zijn met alle
financiële en administratieve werkzaamheden. Hoe fijn dat je dit uit
handen kunt geven aan Elvira.
Zogezegd, zo gedaan. In 2018 is zij gestart met haar eigen bedrijf
Elvira Virtual Sidekick. Inmiddels mag zij voor verschillende
ondernemers taken uit handen nemen.

HA NDS ON ,
UI T PLU I Z ER ,
D OO R Z ET T ER
ELVIRA
VAN GASTELE
Voorheen
werkzaam bij verschillende
ICT bedrijven
Nu
(financiële) administratie,
maken van facturen en
offertes, processen in
het bedrijf verbeteren/
automatiseren, het bijhouden
van de website.
Denk je nu? Dat lijkt mij
wel wat? Vraag gerust een
telefoon,- of zoomgesprek
aan en maak kennis.
Telefoonnummer:
06 - 21 98 61 24
Mail:
elvira@elviravirtualsidekick.nl
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Haar werkwijze
Veel ondernemers hoor je denken: “Ik ben
maar alleen, heb eigenlijk geen budget voor
een medewerker”, maar zou wel veel beter
andere ‘betaalde’ dingen kunnen doen en de
administratie, mail etc uitbesteden. Alleen een
vaste medewerker is geen optie.
Ik kan jou helpen bij al die o-ja-dat-moet-ikook-nog-doen-taken die je als ondernemer
moet doen, maar die je eigenlijk niet wilt of
kunt doen. Gewoon omdat je er geen tijd voor
hebt of de kennis mist!

Fijne samenwerking
Elvira heeft mij geholpen met het bouwen
van mijn website, ik ben heel erg blij met
het resultaat! Elvira heeft verstand van
zaken maar weet dat ook op een prettige en
laagdrempelige manier over te brengen.
Ik ben zelf een leek op het gebied van het
beheren en vernieuwen van websites. Elvira
heeft daarom gezocht naar een format
dat paste bij mijn wensen zodat ik de site
eenvoudig zelf weer kan aanpassen. Elvira
denkt met je mee en komt met passende
oplossingen. Ik ben zeer tevreden over
de samenwerking en onwijs blij met het
eindresultaat!

I K KAN JOU HELPEN BI J AL DI E
O - JA-DAT-MOET-I K-OOK-NOG-DOEN-TAK E N
DI E JE ALS ONDERNEMER MOET DOE N

Herkenbaar?

Extra hulp

Dan ben je bij Elvira aan het juiste adres!
Zij helpt ondernemers op afstand en voor de uren
die nodig zijn. Sommige ondernemers hebben
haar 4 uurtjes in de week nodig en een andere
weer 2 dagen. Alles kan in overleg!

Wij huren Elvira op vaste basis 1 dag per
week in, om ons te helpen bij de facturatie en
diverse administratieve werkzaamheden waar
wij zelf te weinig tijd voor hebben.

ONDE RST E U NI NG OP AF STAND;
WAT KAN IK VOOR JOU DOEN?

“IK GEBRUI K MI JN TECHNI SCHE/I CT
AC H TERGROND GRAAG OM WEBSI TES T E
BO U WEN EN TE ONDERHOUDEN.”

18 voornaam achternaam | QUOTE

De werkzaamheden zijn divers, maar fijn te weten
is wel dat Elvira een ICT-achtergrond heeft en het
heerlijk vindt om dingen uit te zoeken. Heb je dus
problemen met je pc, website of mail… ook daarin
ondersteunt zij jou met plezier!

Dit gaat tot volle tevredenheid; Elvira is zeer
punctueel, en wanneer wij problemen hebben
met de computer weet zij dit ook op te lossen.
Ook houdt zij de website netjes bij. Wij zijn blij
met haar.

EXTRA!
Wanneer je via deze brochure mij 3 uur boekt,
dan krijg je het 4e uur gratis!

VIRTUAL SIDEKICK | Elvira van Gastele 19

FINANCIEEL EXPERT
MET OOG VOOR EMOTIES
“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.

“JE HEBT TOCH NET EVEN WAT

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.”

MEER FEELING MET DE MENSEN.”
“MARIAN IS EEN GEVOELSMENS.

MARIAN
JANSEN
20 voornaam achternaam | QUOTE

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

VOELT GOED AAN WAT ER SPEELT.”

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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MARIAN IN HET KORT

Een luisterend oor bieden

Haar werkwijze

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. “

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.

MARIAN
JANSEN

“COMP LE XE MAT E RI E ,

Ben jij op zoek naar een
hypotheekadvieur, heb je vragen

MARI AN Z ET E R GRAAG
H AAR TANDE N I N”

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

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!

V E RBI N DEN ,
P E R SOON LI JK,
I N VOELEN D

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!

Nu

MARIAN JANSEN
H Y P OT H E K E N &
V E R ZE K E R I N G E N
Je kunt haar bereiken op:
mobiel 06 - 46 14 47 32
mail info@marianjansen.nl
website www.marianjansen.nl

D E NKEN VANUI T
HET BELANG VAN DE ANDER,
DAT I S WAAR Z E VOOR STAAT!
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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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P OWERV RO U W

NATASJA IN HET KORT

“AL R UI M 1 5 JAAR BEGELEID IK MENS E N
BI J DE AAN- EN VERKOOP VAN HUIZEN IN
W IJK BIJ DUURSTEDE E .O.
NU VOLG IK MIJN PASSIE VANUIT MIJN
EIGEN ONDERNEMING IN HET VASTGOED!”

NATAS JA I S GE DI P LOME E RD E N
GE RE GI ST RE E RD KANDI DAAT RE GI ST E R
MAK E LAAR TAXAT E U R (K- RMT ) E N ONLANGS
VAN START GE GAAN MET H AAR E I GE N
B E DRI JF : VAN DOORN VASTGOE DADV I E S .

Startend als ondernemende makelaar, maar zeker niet vreemd in
de makelaardijbranche. Vol enthousiasme vertelt zij over haar weg
tot nu toe.
Een van haar eerste banen was bij het makelaarskantoor
van Anneke Reinerie in Utrecht. Anneke specialiseerde zich
in aankoopbegeleiding en Natasja ondersteunde haar en de
makelaars als secretaresse met de werkzaamheden. Volle dagen
draaien, maar een ontzettend leuke en leerzame tijd, aldus Natasja.

“ H U I Z E N Z I JN S U P E RLE U K . VOORAL OU DE
H U I Z E N H E B B E N KARAKT E R E N
H ET Z E GT I ETS OV E R DE P E RS ONE N
DI E E RI N GE WOOND H E B B E N.”

V E RT R OU WD,
AC T I EF,
ME EDEN KEN D
NATASJA
TANISVAN DOORN
Voorheen
Natasja deed jarenlange
ervaring op in de binnenen buitendienst van
makelaarskantoren in Utrecht
en Wijk bij Duurstede.
Nu

ONDERNEMEND

NATASJA
TANISVAN DOORN
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Na jaren werkzaam geweest te zijn voor Anneke, verhuisde
Natasja van Utrecht naar Wijk bij Duurstede en kwam terecht
bij het makelaarskantoor van de welbekende Flip Dikker. Voor
velen een vertrouwde naam wanneer we denken aan makelaars
uit Wijk bij Duurstede. Hier begon Natasja bij de backoffice en
kreeg zij van Flip, na het volgen van de benodigde cursussen, de
kans om de buitendienst te versterken. Door met hem en haar
collega in het veld mee te lopen, deed zij al snel daarna haar eerste
bezichtigingen.

MAK E L AA R
Ben je nieuwsgierig
geworden? Kijk dan op:
www.vandoornvastgoedadvies.nl
of bel haar op:
06 - 282 711 81
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Begeleiding
Sommigen kennen Natasja ook wel van
Navonne. Haar onderneming van waaruit
zij mensen begeleidt bij hun persoonlijke
spirituele ontwikkeling. Op mijn vraag of zij
deze intuïtieve kant ook gebruikt bij haar
huidige werkzaamheden, antwoord zij dat dit
vooral heel fijn is in het menselijke contact.
Goed kunnen aanvoelen waar de behoeften
liggen en daarop aansluiten. Natasja vindt het
belangrijk om de tijd te nemen voor mensen.
Echt te luisteren en van daaruit te handelen en
hen ontzorgen. Een huis kopen en verkopen
gaat veelal gepaard met emotie. En daar mag
je bij stilstaan.
Natasja vindt het vooral geweldig om mensen
bij de aankoop van een huis te begeleiden.
Zij geven aan waar ze behoefte aan hebben
en kijken vooral door een roze bril wanneer ze
een huis bezichtigen. Natasja staat dan aan
hun zijde om ze te wijzen op mogelijke bouwkundige gebreken, de juridische aspecten
maar ook op de potentie van een huis!

Maatschappelijk betrokken

Onafhankelijk advies
Onlangs werd zij ook gevraagd als intermediair.
De opdrachtgever wilde dat een onafhankelijk
iemand meekeek bij zijn beslissing voor een
verkoopmakelaar. Natasja gaf als advies 3
makelaars uit te nodigen en op basis daarvan
een keuze te maken. Bij deze gesprekken was zij
aanwezig om objectief te kunnen adviseren welke
partij het beste bij deze opdrachtgever paste.

“EEN AANKOOPMAKELAAR
IS DE OPLOSSING OM JOUW

Natasja vindt het heel belangrijk om ook
maatschappelijk een bijdrage te kunnen
leveren. Wat is er mooier dan jonge mensen
te begeleiden bij de belangrijkste aanschaf
van hun leven. Daarbij is het vandaag de
dag niet makkelijk om een ‘starterswoning’
te bemachtigen. Maar Natasja is goed op
de hoogte van de marktontwikkelingen en
verwacht, ook in de nieuwbouw, dat op niet
al te lange termijn weer meer aanbod gaat
komen voor deze doelgroep. En dan staat zij
hen graag bij!
Als tweede de verkoop van
nieuwbouwwoningen. Bij het laatste
makelaarskantoor waar zij werkte heeft zij
veel extra ervaring opgedaan met de verkoop
van nieuwbouwprojecten. Dit kantoor had
dat als corebusiness en daar heeft zij vol
enthousiasme en met veel plezier gewerkt aan
vele projecten door het gehele land.

DROOMHUIS TE BEMACHTIGEN.
DOOR KENNIS, KUNDE EN ERVARING
BESPAAR JE TIJD EN GELD.”
“E E N WONI NG ADEMT SFEER. EN HOE
M O OI I S HET OM MENSEN TE HELPEN O M
VA N EEN HUI S HUN THUI S TE MAKEN!”

Op haar nieuwe website
www.vandoornvastgoedadvies.nl steekt zij
het tweeledig in.
1. Jongeren/starters, aankoopbegeleiding;
2. makelaarskantoren/ projectontwikkelaars,
verkoop van nieuwbouw.
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Flexibel
Momenteel werkt zij vanuit haar eigen
onderneming, in opdracht van een
makelaarskantoor, aan een project in
omgeving Breda. Gedurende een periode is zij
ingehuurd om hiervoor de verkoopbegeleiding
te doen.
Als flexibel werkende zelfstandige kan zij
dus door zowel projectontwikkelaars als
makelaarskantoren worden ingezet voor een
X aantal uren/dagen.
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PROFESSIONEEL DETAILING
CAR · BOAT · CAMPER · CARAVAN · MOTOR

“ VAN JE HOBBY JE WERK
KUNNEN MAKEN IS EEN
CADEAU VOOR HET LEVEN.”

Wanneer ik binnenloop bij Car & Boat Care is er altijd bedrijvigheid.
Hier wordt met recht keihard gewerkt. Sebastiaan van Schijndel,
eigenaar en oprichter van Car & Boat Care is druk bezig met het
professioneel poetsen van een auto die al goed staat te blinken.

Het bedrijf wat hij in 2007 opstartte na jarenlang
gewerkt te hebben in de autobranche als
verkoopadviseur. Leuke job, aldus Sebastiaan,
maar ik kon er niet volledig mijn ziel en zaligheid
in kwijt en doorgroeimogelijkheden waren
er op dat moment niet. Naast mijn werk als
verkoopadviseur bij BMW poetste ik in mijn
vrije uurtjes vele auto’s en boten op. Heerlijk om
auto’s en boten op te knappen en de eigenaren te
verassen en blij te maken met het eindresultaat.

SEBASTIAAN
VAN
SCHIJNDEL
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“KWALITEITSGEDREVEN

Anders gezegd professioneel detailing. Hij kocht
zijn eigen bedrijfsauto en huurde een ruimte in
Houten van een autoleasemaatschappij waar hij al
veel zaken mee deed als verkoopadviseur.
Eenmaal daar groeide het al snel de pan
uit en had hij vele particulieren en zakelijke
opdrachtgevers. Hij heeft zich gespecialiseerd
in het professioneel beschermen van voer-en
vaartuigen met de beste lakverzegeling die er op
dit moment is genaamd ‘Swisstec® glasscoating’.
En biedt deze behandeling aan met een
glansgarantie van 2 tot wel 6 jaar.

WAARDOOR KLANTEN BLIJVEN
TERUGKOMEN”

Het bloed kruipt waar het niet gaan kan, zoals
bij vele ondernemers en Sebastiaan trekt de
stoute schoenen aan. “Van 2 dagen poetswerk,
moet ik er ook 5 kunnen maken”. En zo startte
hij Car & Boat Care. Professioneel poetsen van
auto’s, boten, campers, caravans en motorfietsen.

Sinds 2014 heeft Sebastiaan zijn eigen pand aan
de Pakketboot 35 in Houten. De werkplaats is
licht en zeer professioneel ingericht inclusief 2
bruggen om een maximale kwaliteit te kunnen
garanderen. Daarnaast is er een modern
ingerichte wachtruimte met WIFI.
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P OWERMAN

SEBASTIAAN IN HET KORT

Wat maakt jou nu anders als andere
poetsbedrijven?

Zijn werkzaamheden

Sebastiaan geeft aan dat hij echt tot het uiterste
gaat. “Ik maak er een sport van om alles beter
als schoon te krijgen. Waar andere na 1 keer
behandelen de handdoek in de ring gooien,
behandel ik een auto soms 2 keer voor het naar
mijn zin is. Als er een voertuig met nare luchtjes
staat, zoals rook of dieren lucht is mijn doel deze
lucht voor 100% te verwijderen en bereik dit door
de behandeling een aantal keer uit te voeren. Het
zit hem echt in de details voor mij.
Ander voorbeeld is het verwijderen van krassen.
“Als ik zeg dat het na behandeling krasvrij is, dan
is dat ook zo! Zelfs wanneer je 3 keer door de
wasstraat geweest bent. “Daarbij zeg ik nooit
NEE en dat weten mijn opdrachtgevers. Ik ben
een aanpakker, een doorzetter, eerlijk en kom
altijd mijn afspraken na!

Car & Boat Care werkt voor particulieren en bedrijven. Hij heeft een
grote klantenkring opgebouwd en veelal klanten uit het hogere
segment weten hem te vinden.
Zijn werkzaamheden zijn erg divers, het aanbod is groot.
Hiervoor verwijs ik jullie dan ook graag naar zijn vernieuwde
website www.carboatcare.nl, die binnenkort online staat!
Naast het behandelen van voer-en vaartuigen biedt Sebastiaan
leenauto’s aan, hij heeft opslag voor (winter)banden en heeft je
auto een complete onderhoudsbeurt nodig, dan regelt hij het! Veel
kleine schades zijn weg te halen zonder meteen een auto te hoeven
spuiten. Hij biedt onder meer aan uitdeuken zonder spuiten en
spotrepair. Bij grotere schades kan hij dit ook laten herstellen via
zakelijke partners in de schadeherstel.
En natuurlijk de boten niet te vergeten. Sebastiaan is als kind
opgegroeid in de botenwereld en contacten zijn er dan ook meer
dan zat. Wat je voor een auto doet, kan voor een boot natuurlijk
ook. Vandaar de naam Car & Boat Care. Ook uw boot is bij
Sebastiaan in professionele handen en glimt weer als nooit tevoren
wanneer hij langs is geweest.

“ONTZORGE N DOET S E BAST I AAN
AAN ALLE KANT E N. GE E N V E RZOE K
OF DI E NST I S H E M T E GE K !”

KWALI T EI T,
PASSI E,
ON TZOR GEN
SEBASTIAAN
VAN SCHIJNDEL
Voorheen
Verkoopadviseur
Peugeot en BMW
Sinds 2007

PROFESSIONEEL
DETA I L I N G

Uitbreiding
Komend jaar wordt er hard gewerkt aan uitbreiding en verbreding
van zijn bedrijf. Letterlijk uitbreiding van het bedrijfspand, zodat
er meer opslagruimte komt. Sebastiaan is druk bezig met het
opzetten van een nieuwe business samen met een compagnon.

“N EE BESTAAT NI ET
EN AFSPRAAK I S AFSPRAAK”
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PROFESSIONEEL DETAILING
CAR · BOAT · CAMPER · CARAVAN · MOTOR

Automakelaar voor nieuwe en jong gebruikte personen en
bedrijfsauto’s of te wel Car Center Midden Nederland. Het
aanbod zal bestaan uit zowel jong gebruikte en nieuwe import
auto’s. Tevens zal er een ruim aanbod van Nederlandse auto’s
beschikbaar zijn. Er zal een aparte website komen waarbij we in
combinatie met marketingactiviteiten zorgen voor een goede
vindbaarheid voor de juiste doelgroep. Neem ook eens een kijkje
carcentermiddennederland.nl.

Is uw auto, boot, camper,
caravan of motor toe aan
een behandeling? Neem dan
graag contact met mij op.
Mobiel: 06 - 52 04 43 98
Telnr.: 030 - 212 05 41
Mail: info@carboatcare.nl
Websites:
carboatcare.nl
carboatproducts.nl
carcentermiddennederland.nl
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Car & Boat Care
behandelingen en diensten
• Swisstec® glasscoating Bronze,
Silver en Gold detailing
• Professioneel reinigen interieur en
exterieur
• Service einde contract leaseauto
• Spotrepair, betaalbare oplossing schade
• Uitdeuken zonder spuiten
• Polijsten van krassen
• Beschadigde velgen repareren en spuiten
• Ozon behandeling
• Onderhoud service
• Winter/zomer banden wissel en opslag
• Vervangend vervoer
• Haal-en breng service
• Wachtruimte met WIFI
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“IK MAAK ER EEN SPORT VAN OM ALLES BETER
ALS SCHOON TE KRIJGEN.
WAAR ANDEREN NA 1 KEER BEHANDELEN
DE HANDDOEK IN DE RING GOOIEN,
BEHANDEL IK EEN AUTO SOMS 2 KEER
VOOR HET NAAR MIJN ZIN IS.”
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DOOR WANDE L E N D H ET GE SP R E K
AAN TE GAA N KO M E N M E N SE N VA N
NATURE A L DI C H T E R BIJ Z IC H Z E L F
EN KRIJG IK BE E L DE N DIE
AUTHENCIT E IT UITST R A L E N .

Stijl* Fotografie

Anneke Troost

Veldoven 24

3961 EV Wijk bij Duurstede

M 06-20704958

E info@stijlfotografie.nl

