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Visionboard 2022
Dromen najagen. Daarvoor is een visionboard. Bij het
maken van je eigen visionboard zorg je er voor dat al
jouw dromen visueel en realiteit worden. Dat het de
wereld in wordt gestuurd om opgepakt te worden.
Een visionboard maak je puur en alleen voor jezelf.
Jouw dromen zijn ook voor jou en niemand anders.
Door je dromen realiteit te maken kan je ze ombuigen
naar doelen.
We zitten bijna een nieuw jaar, dus een perfect
moment om aan de slag te gaan met je visionboard
voor het nieuwe jaar, het jaar 2022. Deze kan in het
teken staan van je dromen of juist van je doelen.
Een echte opdracht kan je dit noemen, ik ga je vooral
veel tips geven om er een feestje van te maken zodat jij
eindigt met een visionboard met jouw stempel er op.

www.StudioPinck.nl Volg mij op Instagram of voeg mij toe op LinkedIn.
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Tip 1:
Wat ga je met het moodboard doen? Wil
je deze ophangen in je kantoor of denk je:
‘Hmm, als screensaver op mijn laptop is ook
erg handig’. Op basis daarvan bepaal je hoe je
jouw moodboard gaat maken.
Ga je voor een fysiek exemplaar? Verzamel
dan een hele lading oude tijdschriften, mooie
materialen, zodat je zo veel mogelijk kan
knippen en plakken.
Ga je digitaal aan de slag? Dan is Pinterest je
beste vriend! Maak een nieuw bord aan en pin
er op los.
Tip 2:
Verzamel al je materiaal. Inspiratie voor je
visionboard vindt je overal. In tijdschriften,
stofjes in je kledingkast of behangstaaltjes
van de bouwmarkt. Ga op zoek naar alles wat
jouw dromen vertaalt naar beeld.
Tip 3:
Finetunen. Als je een beetje op mij lijkt heb
je nu waarschijnlijk veel. Grote kans dat je
zelfs te veel hebt. Loop het materiaal wat je
hebt na en vraag jezelf af: ‘Welke beelden
weerspiegelen mijn dromen het allerbeste?’
En dan is het echt tijd om te creëren.
Maak van alles wat je hebt verzameld een
geheel zodat jij eindigt met een geweldig
visionboard voor 2022.

www.StudioPinck.nl Volg mij op Instagram of voeg mij toe op LinkedIn.

Wil jij in 2022
eindelijk stappen
zetten met jouw
personal brand?
Knoop doorgehakt? Dan ben ik de
persoon om jouw personal brand
ijzersterk neer te zetten.
Plan via onderstaande link een geheel
vrijblijvende kennismaking aan en dan
zorg ik er voor dat je 2022 goed start!

Vraag hier een
kennismakingsafspraak aan

Claim je dit jaar nog je plek voor
januari of februari, dan krijg je van mij
een gratis websitecheck cadeau!*
Lieve groetjes,
Anne-Loes
*geldig bij Personal Branding traject
Wees Jezelf & Shinen.

