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Voor u ligt het unieke magazine ontworpen door megadesigner en 
professioneel Adobe Indesignbewerker Michel van der Waal.
Afgelopen semester ben ik bezig geweest met ontwerpen, schet-
sen, tekenen en digitaliseren van mijn persoonlijk merkmodel.
Daarbij is gebruik gemaakt van photoshop, illustrator en indesign.
Met een wereld van verschil tussen apple en windows ben ik 
begonnen aan misschien wel onbegonnen werk waarbij ik mezelf 
tegen kwam, hoe maak ik nou eigenlijk een magazine? 
Zou deze verkocht kunnen worden in de winkel of blijft het toch 
gewoon een opdracht voor school? In ieder geval heb ik leren 
nadenken over hoe je patronen indeelt, stramienen opbouwt en 
teksten in juiste kaders plaatst. 
Een handige tip van de mediadocent was om een bestaand tijd-
schrift als hulpmiddel te gebruiken. In dit geval heeft de Quest me 
een handje geholpen met het ontwerpen en ben ik zeer blij met het 
eindresultaat. Ik noem het pronkstuk. 
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     INNERLIJK

The businessdefinition

Visie (zakelijk)
In de wereld van de evenementen wil ik veel bezig zijn met organise-
ren en een belangrijke schakel zijn aan de basis van een project. Ook 
het ontwikkelen en schrijven van filmmateriaal en mijn kwaliteiten/
idee”en onderbrengen bij een gemoedelijk befrijf of opdrachtgever, 
zijn onderdeel van mijn visie. Onder andere wil ik mij ontwikkelen 
tot expert op gebied van communicatie en management.

Missie (zakelijk)
Door mezelf te ontwikkelen in de vakken die ik leuk vind zoals me-
diadesign en management wil ik continu aan mijn reputatie blijven 
werken.
Daarnaast wil ik graag via de praktijk mijn visie en missie waarbor-
gen omdat ik veel stages en bijbanen heb gehad en ik dus praktijkge-
richt te werk ga.
Met het creëren van  een portfolio van filmmateriaal wil ik een in-
drukwekkend CV aan kunnen tonen.
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My Personal Goals

Visie (privé) 
Samenwonen in een knus en authentiek huis met mijn vriendin 
waarin we heel erg vrij leven en zo ons eigen leventje leiden. Ik 
zie mezelf het liefst in een rustige omgeving wonen in een alleen-
staande woning. Hoewel ik vind dat (vooral in grote steden) de 
maatschappij verandert in een egocultuur zou ik toch het liefst in 
Nederland blijven wonen. Wel zou ik cultuur en maatschappij wil-
len proeven in een ander continent.

Missie (privé)
Door mezelf te blijven wil ik bijdragen aan het merk ‘Michel’. Be-
trouwbaarheid vind ik een belangrijk aspect en betekent veel voor 
mij als ik het heb over wederzijds respect.
Daarom laat ik zien dat ik opensta en aandacht heb voor de mede-
mens, zo wil ik een vertrouwensrelatie tot stand brengen waar ik op 
kan bouwen.
Ooit wil ik een reis maken naar de andere kant van de aarde Aus-
tralië wel te verstaan. Daar wil ik cultuur, maatschappij en natuur 
ontdekken. Dit is een droom ontstaan uit nieuwsgierigheid.

Toekomst droom (zakelijk); 
Werken bij de organisatie de feestfabriek alles komt goed bv.  Zij 
zijn verantwoordelijk voor onder andere het festival De Zwarte 
Cross, Dauwpop en het Achterhoeks klasse gala.
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Genieten 

Ik kan als geen ander genieten van 
groepsgevoel of misschien beter 
verwoord saamhorigheid.
Saamhorigheid vind ik één van de 
belangrijkste dingen aan samen-
werken of samenzijn.
Sfeer draagt bij aan het behalen 
van doelen of doelstellingen en 
natuurlijk in de communicatie 
moet er een bepaalde lading wor-
den meegegeven waarvan ik denk 
‘dat is in orde’.
Bijvoorbeeld of iemand duidelijk 
is in afspraken maken of af en toe 
spontaan is in zijn of haar com-
municatie. Vaak ben ik degene in 
een groep die met maar een paar 
woorden een gespreksonderwerp 
kan inzetten. Terwijl ik zelf mis-
schien nog wel het minst vertel 
tijdens zo’n gesprek.

Persoonlijk

Als het op ontmoeten aankomt 
(wat overigens niet vaak gebeurd) 
maak ik meestal redelijk snel 
een klik met iemand. Het komt 
meestal pas voor als het er echt toe 
doet. Bijvoorbeeld bij een eerste 
nieuwe schooldag, stagedag of als 
er echt heel spontaan een gesprek 
ontstaat. 
Nadat ik iemand al wat langer ken, 
benader ik die persoon op een an-
dere manier. Dat ligt er natuurlijk  
geheel aan of ik kan opschieten 
met hem of haar. 
Uitgaande van het positieve breng 
ik meestal wat humor in, wat mij 
juist heel erg kenmerkt.
Een onderwerp als ‘waar kom ik 
vandaan’ kan vaak al een aanlei-
ding zijn om iets wat van mijzelf 
is dichtbij de ander te brengen op 
een leuke manier. Dan heb ik het 
vooral over ‘plattelandstermen’ 
waar ik straks meer over ga vertel-
len bij onderdeel taal.

Verkennen

Graag ga ik uitdagingen aan. In 
mijn visie staat ook dat ik ooit 
een keer een reis wil maken naar 
Australië. Verkennen kan ik mis-
schien ook beter verwoorden als 
leergierig. Ik zeg altijd ‘als je niks 
probeert wordt het nooit wat’.
Zo is het verhuizen van een dorp 
naar een stad al een stap naar 
‘verkenning’ geweest en het naar 
school gaan van stad naar stad een 
nog verdere verkenning. Eigen-
lijk houdt verkenning nooit op, 
vandaar dat ik het  beschrijf als 
een stap. Op deze manier wil ik 
eigenlijk steeds verder bouwen. 
Ook op het werkveld heb ik van 
mezelf gemerkt dat ik altijd aan 
het verkennen ben. Zo heb ik bij 
de vele bijbanen die ik heb gehad 
altijd bekeken wat er in zit voor 
mij. Zit er toekomst in? Wat kan ik 
doen om waardering te krijgen en 
zo belangrijk te worden voor een 
bedrijf?

BRAND VALUES

Wanneer je het hebt over merkwaarden is het belang-
rijk dat je weet wat voor eigenschappen iemand heeft.          
Wat zijn jouw normen en waarden? Hieronder staan drie 
eigenschappen over mezelf
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BRAND PERSONALITY

Het verhaal van Michel  
Eibergen is een plaatsje 7km van Groenlo en is mijn geboorte  
plaats. Vanaf de kleuterschool tot aan het voortgezet onderwijs ging ik naar 
school in Eibergen. Nadat ik mijn diploma heb behaald was er geen onderwijs-
aanbod meer voor hoger onderwijs en besloot ik MBO te gaan volgen in Almelo. 
Na vier jaar haalde ik ook hier mijn diploma en schreef ik me in voor de oplei-
ding IEMES in Tilburg  De vergelijking zit in de groei van een klein dorpje naar 
de stad of misschien zelfs wel het buitenland

Het verhaal van Grolsch
Ik vergelijk mezelf graag met het merk/bedrijf Grolsch, opgericht in 1615.            
De naam Grolsch is het bijvoegelijke naamwoord van Grol, de oude plaatsnaam 
van wat nu Groenlo heet. Een kleine 10 jaar geleden is er besloten om Groenlo 
te verruilen om verder te gaan brouwen in een nieuwe fabriek in Boekelo nabij 
Enschede. In 2007 besloten de ondernemers van Grolsch de brouwerij te verkopen 
aan misschien wel de grootste brouwrerij ter wereld SABmiller gevestigd in Zuid-
Afrika. 

“Vakmanschap is Meesterschap” 
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UITERLIJK
             Zintuigen
                
     horen
      Stille jongen maar to the point, lange klank in de klinkers, houterig toon, lage 
                 nonchalante toon, lawaai dat vrijkomt bij het veranderen van houding.
                 Mensen herkennen mij aan mijn korte en bondige antwoorden.                                                                                                                       
                 Ik ben niet iemand van de lange en hele diepgaande gesprekken.                       
                 Het klinkt zoals het klinkt daar kan ik niks aan doen. 
                 Het is ook iets waarvan men zegt ‘dat is Michel’.            
     Ik heb het over het accent dat ik uit mijn             
     omgeving heb meegenomen en nog steeds             
     draag. De nuchterheid onder de mensen uit            
     mijn regio (de achterhoek) is heel typerend en            
     daar ben ik er ook eentje van. Vandaar dat ik            
     ‘toon’ heb beschreven.

                 voelen
      Hand geven (groeten of kennismaken), zoen niet            
     graag (bij ontmoeten), op gebied van sport wel            
     lichamelijk contact, uitstraling liegt er niet om,            
     toonzetter in de sfeer, high-five!              
     Wanneer ik iets aanvoel gebruik ik hier geen            
     woorden bij. Vooral bij een negatieve gebeurtenis            
     heb ik vaak geen woorden. Bij mij thuis wordt            
     er meestal ‘aangevoeld’ of ik sympathie heb.

      ruiken
      Soms onverzorgd, niet vies van één             
     of twee dagen niet douchen,              
                 niet iemand die rekening houdt              
     met sterke geuren van               
     etenswaren, gebruik wel               
                 deodorant en parfum,               
     meestal zelf in de gaten               
    of ik wel of niet fris ruik.
     Een geur die ik erg                
    aangenaam vind is de geur van              
    vers gebakken brood. Het is ook
                een geur die herinneringen bij              
    me oproept. Altijd wanneer ik              
    naar school fietste, rook ik de              
    geur van de bakker. Op de één              
    of andere manier blijf ik die geur              
    altijd aan deze herinnering                
    koppelen.
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Belofte

‘Enrich yourself, Explore the world’ 
(Verrijk jezelf, Verken de wereld)      
Uit mijn merkwaarde kun je le-
zen dat ik een vooruitdenkend                       
persoon ben.

zien
Open houding, casual kleding(simpel), blond haar, petje op, T-shirt aan, 
gympen aan, rustige jongen in spreken, vaak andere houding aannemen.
Ik hou erg van sierlijke vormen, afbeeldingen of letters. Het bewijs daar-
van staat achter op mijn lichaam en die van mijn vriendin.

             Zintuigen
                
     horen
      Stille jongen maar to the point, lange klank in de klinkers, houterig toon, lage 
                 nonchalante toon, lawaai dat vrijkomt bij het veranderen van houding.
                 Mensen herkennen mij aan mijn korte en bondige antwoorden.                                                                                                                       
                 Ik ben niet iemand van de lange en hele diepgaande gesprekken.                       
                 Het klinkt zoals het klinkt daar kan ik niks aan doen. 
                 Het is ook iets waarvan men zegt ‘dat is Michel’.            
     Ik heb het over het accent dat ik uit mijn             
     omgeving heb meegenomen en nog steeds             
     draag. De nuchterheid onder de mensen uit            
     mijn regio (de achterhoek) is heel typerend en            
     daar ben ik er ook eentje van. Vandaar dat ik            
     ‘toon’ heb beschreven.

                 voelen
      Hand geven (groeten of kennismaken), zoen niet            
     graag (bij ontmoeten), op gebied van sport wel            
     lichamelijk contact, uitstraling liegt er niet om,            
     toonzetter in de sfeer, high-five!              
     Wanneer ik iets aanvoel gebruik ik hier geen            
     woorden bij. Vooral bij een negatieve gebeurtenis            
     heb ik vaak geen woorden. Bij mij thuis wordt            
     er meestal ‘aangevoeld’ of ik sympathie heb.

      ruiken
      Soms onverzorgd, niet vies van één             
     of twee dagen niet douchen,              
                 niet iemand die rekening houdt              
     met sterke geuren van               
     etenswaren, gebruik wel               
                 deodorant en parfum,               
     meestal zelf in de gaten               
    of ik wel of niet fris ruik.
     Een geur die ik erg                
    aangenaam vind is de geur van              
    vers gebakken brood. Het is ook
                een geur die herinneringen bij              
    me oproept. Altijd wanneer ik              
    naar school fietste, rook ik de              
    geur van de bakker. Op de één              
    of andere manier blijf ik die geur              
    altijd aan deze herinnering                
    koppelen.

Taal

Mijn streektaal is achterhoeks. Er zit wel 
degelijk verschil tussen Twents en achter-
hoeks maar het verschil is voor de mensen 
buiten de regio nauwelijks te horen. Mensen 
zouden zeggen als ze me horen praten “dat 
is een jongen uit het oosten”. Een zin die ik 
regelmatig gebruik is ‘kom ’t erin dan kö’j d’r 
oet kiek’n’ (kom binnen) of hënig an (kalm 
aan).
Een andere vorm van taalspeling die ik ook 
wel eens gebruik is Twents gecombineerd 
met Engels. Scheelt mie nothing (maakt me 
niet uit).
De lijfspreuk (belofte) die je bij mijn inner-
lijk hebt kunnen lezen gebruik ik niet zoveel. 
Het past wel bij me maar het is niet iets wat 
ik dagelijks tegen iemand zeg.
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GEDRAG

Personen

Mijn familie heeft geen invloed gehad op mijn be-
roepsmatige keuze.
Om bij mijn missie te blijven kan ik in principe niet 
heel veel vertellen bij dit onderdeel.
De missie is ‘door mezelf te blijven wil ik bijdragen 
aan het merk Michel’.
Er is niet iemand die zoveel impact op mij maakt 
dat dat effect heeft voor mijn uitstraling. Natuurlijk 
gedraag ik me anders wanneer ik bij mijn vriendin 
ben of bij vrienden. Dat is logisch. Naast school werk 
ik in mijn vrije tijd bij de Bijenkorf. Dat kan wel in-
vloed hebben op mijn uitstraling want iedereen heeft 
wel een mening over bijenkorf klanten en personeel.
Bijvoorbeeld; netjes, kakkerig of net even iets te goed 
voor de dag komen.

Imagoprobleem
Terughoudend. Soms denken mensen dat ik niet oplet 
of dat ik niet gemotiveerd ben. Dat komt omdat ik op de 
achtergrond werk en omdat ik vaak kort en bondig com-
municeer.
Dat komt soms niet erg energiek over.

Verbeterpunten
Meer interactie creëren in een groep.
Actievere houding aannemen.
Meer initiatief tonen.

Mijn omgeving
Bij groepen die bepalend zijn voor mijn gedrag kom 
ik weer terug op mijn missie (privé).
Ik gedraag me wel anders in verschillende groepen 
maar zal toch altijd de persoon blijven die beschreven 
staat in dit model. Ik kan hier niet gaan beschrijven 
dat ik me in een groep op een bepaalde manier moet 
gaan gedragen. Daar heb ik geen regels voor.
Ik zie weldegelijk het verschil. Als ik bij de bijenkorf 
aan het werk ben gedraag ik me beleefd. 
Mensen ervaren dat waarschijnlijk ook zo want dat 
hoort bij de identiteit van de bijenkorf. Doe ik dit niet 
is de kans groot dat ik mijn baan kwijtraak.

Interne communicatie
De motivatie om opdrachten in goede banen te leiden geeft mij een goed gevoel. Het managen. 
In mijn kernwaarden staat ook het begrip ‘genieten’. Het lastigst is om duidelijk te maken dat de 
communicatie niet goed is bij iemand. Het is lastig maar ook leerzaam om dit onderwerp aan te 
kaarten. Ik vraag mezelf dan vaak af waar het mis gaat. Soms leidt dat tot verbetering.

Mijn aanbod
Opzetten, aanpakken en doorpakken zijn belangrijke begrippen als 
aanbod naar mijn doelgroep. De twee belangrijkste doelgroepen voor 
mij zijn mijn collega’s en vriendin/vrienden. Ik ben iemand die graag 
van overzicht en orde houdt en laat dit ook blijken in mijn gedrag. 
Door bijvoorbeeld in een projectgroep te denken aan de kleine details 
die soms wel eens vergeten worden. Ik ben dus iemand die niet met de 
neus vooraan staat en het voortouw neemt, maar wel iemand die meer 
op de achtergrond goed luistert, meedenkt en overzicht bewaard.

7



GLOSSY

Hoe maak je je eigen glossy?

ZO DUS...

Verbeterpunten
Meer interactie creëren in een groep.
Actievere houding aannemen.
Meer initiatief tonen.
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