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Personal branding in de praktijk



Personal branding is een manier om jezelf als merk te
laten zien op de markt. Je personal brand laat zien
wie je bent, waar je voor staat en wat je uitdraagt.
Hierin kun je jezelf onderscheiden ten opzichte van je
concurrenten. Als jij weet waarom een organisatie
voor jou moet kiezen, zorgt personal branding ervoor
dat dit ook overkomt naar de organisatie toe.

Belang van personal branding

Wat is personal branding?

Tegenwoordig wordt iedereen overspoeld met
berichten van organisaties die je willen benaderen.
Het is belangrijk om tussen andere potentiële
kandidaten uit te springen en mensen een reden te
geven om voor jou als individu te gaan. Doe je dit
niet? Dan is de kans aanwezig dat je minder wordt
benaderd en kan het zijn dat je een leuke
potentiële nieuwe functie misloopt.



Maar hoe bereik je dit?
Normaliter wordt een doelgroep aangetrokken door
middel van pushfactoren, namelijk (digitale)
marketing. Heb je een sterk personal brand, dan trek
je juist de gewenste organisaties aan. Dit worden ook
wel pullfactoren genoemd. De branche ziet alleen de
zichtbare uitingen op social media, maar om je
personal brand duidelijk over te brengen naar
anderen toe is het noodzakelijk om een aantal
tussenstappen te ondernemen.

Ten eerste is het belangrijk om te kijken naar de
praktische richtlijnen voor gedrag en communicatie.
Vervolgens is het verstandig na te denken over de
merkwaarden die je wilt uitdragen voor consistent
gedrag en communicatie. Tot slot denk na over je
positionering, identiteit en je toekomstvisie. 

Positionering, identiteit en
toekomstvisie

1. Praktische richtlijnen voor
gedrag en communicatie

2.
3. 

Merkwaarden



Voordat je kunt beginnen aan  je communicatie
strategie is het noodzakelijk richtlijnen voor jezelf op te
stellen. In eerste instantie is het belangrijk te kijken wat
het doel is van jouw uitingen. Wil je kennis delen,
verbinden of successen delen? Vervolgens doe je
onderzoek naar je doelgroep. Wie is de doelgroep die jij
aan wilt spreken eigenlijk? Daaropvolgend kijk je naar
de vorm van jouw uiting. Deze kan bestaan uit een tekst,
maar ook uit een vlog, podcast, video of een boek. Als je
je doelgroep en vorm hebt bepaald, is het belangrijk om
te kijken naar wanneer. Bepaal de frequentie, het
tijdstip, de dag en het kanaal waarop jij je informatie
deelt.

Praktische richtlijnen

Merkwaarden
Dan door naar de volgende stap. Hoe zou jij jezelf
omschrijven? Welke kernwaarden zou je koppelen aan
jezelf als persoon? Om de juiste kernwaarden aan jezelf
toe te wijzen kun je altijd een collega of vriend om
advies vragen. Vraag of hij/zij jou zou willen omschrijven
aan de hand van een aantal kernwaarden. Maak
tenslotte een keuze welke kernwaarden jij voornamelijk
wil uitdragen op jouw socials. Door dicht bij jezelf te
blijven blijf je authentiek en consistent in jouw uitingen.



Positionering, identiteit en
toekomstvisie
Tot slot koppel je je eigen richtlijnen en waarden aan
de organisatie waarvoor jij werkt. Dit kan uiteraard je
eigen business zijn maar ook de onderneming waar jij
werkzaam bent. 

De positionering van jou als individu en/of werkgever
draait om de onderscheidende factor ten opzichte van
de concurrentie. Dit kunnen andere kandidaten zijn,
maar ook andere bedrijven.

Identiteit draait om twee componenten: gedrag en
communicatie. Het gedrag gaat over de handelingen
van jou en het bedrijf waar je werkzaam bent. Zowel
met betrekking tot je diensten en producten als de
werknemers. Communicatie draait om je tone-of-
voice, ook wel hoe spreek je de doelgroep aan.

Dit alles moet worden gekoppeld aan je toekomstvisie.
Waar ga jij samen met jouw werkgever voor? Wat wil je
bereiken op langere termijn? Houd hierbij ook rekening
met trends in de branche.



Dankjewel voor
het lezen!

Conclusie
Personal branding is gebaseerd op
authenticiteit en eerlijkheid. Het wordt steeds
belangrijker om jezelf te onderscheiden.
Personal branding biedt je veel mogelijkheden
en helpt je om op lange termijn succesvol en
vindbaar te zijn. Bij het opbouwen van je
persoonlijk merk is het meest belangrijk dat je
eerlijk bent. Om op lange termijn jezelf
consistent te uiten.
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