
Massage Magazine  I  21

tekst: Jocelyn Rebbens

personal branding

2014 loopt op zijn eind en tal van professionals en 
ondernemers denken na over hun doelen, bedrijfs-
plannen of strategie voor volgend jaar. Zowel voor 
de organisatie als op persoonlijk vlak. Want zoals 
je weet, is het ook voor je Personal Brand belang-
rijk om elk jaar doelen te stellen. In deze column 
deel ik een tweetal inspirerende en digitale werk-
wijzen om vanaf nu veel creatiever en overzichte-
lijker je strategie & visie in beeld te brengen.

Goed NIeUWS
Het uitwerken van je bedrijfsstrategie, visie of 
jaarplan geeft helaas niet iedereen energie.  
Snelle ondernemers hebben mogelijk genoeg 
aan een A4’tje. Helaas hikken ook velen zuchtend 
aan tegen het idee van uitgebreide strategische 
doelstellingen, het niet kunnen verwoorden van 
de visie of missie of warrige tekstdocumenten. Dit 
is zonde van je tijd en energie. Als je lastige zaken 
zoals een strategie of missie visualiseert, gebruik 
je niet alleen je beide hersenhelften actiever, het 
geeft tevens overzicht. En daar zijn we naar op 
zoek. Daarom heb ik goed nieuws! Ook ik werk 
plannen uit in trainings- en coachingsvoorstellen 
voor mijn cliënten en kreeg twee inspirerende 
digitale tips, die ik graag met jullie deel. 

MINdMap (IThoUGhTS hd)
Mindmappen is een techniek waarmee je infor-
matie uit je brein verzamelt en samenvat in een 
overzichtelijk visueel patroon (bron: Jan Willem 
van den Brandhof). Ideaal dus voor je strategie, 
visie, doelen of jaarplan. Voor degenen die graag 
digitaal werken, de App iThoughtsHD is fantas-

tisch! Volg de instructie en plaats het hoofdon-
derwerp in het midden en alle aanverwante on-
derwerpen in vertakkingen eromheen. Gebruik 
zowel symbolen, kleuren als tekst. Een mindmap 
is daarnaast handig voor bijvoorbeeld het notu-
leren van een vergadering, als handleiding voor 
het inwerken van collega’s of voor je Personal 
Branding.

Moodboard LITe (GraTIS app)
Werk je liever met foto’s en collagetechnieken, 
experimenteer dan eens met de gratis App voor 
de iPad, Moodboard Lite. Het pakket JoLoves 
voor Samsung tablets is een alternatief. Ik heb 

een voorbeeld voor je gemaakt over mijn focus 
van het komende jaar. Je groepeert je informatie 
rond je hoofdthema en je kunt ook gebruik maken 
van je foto’s, websites en teksten. Veel plezier en 
inspiratie met het uitwerken van je strategie en 
plannen voor 2015!
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