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Personal 
branding 
Ook interessant voor jou als bedrijf



Het woord zegt het al, maar laten we het nog maar eens definiëren:

‘Met personal branding zet een persoon zich neer als een merk.’

Vaak gaat dat over wat een persoon uniek maakt binnen een 
bepaalde context. Het laat zijn kwaliteiten, drijfveren en ambities 
zien. Zo wordt er een persoonlijke connectie gecreëerd met 
anderen - binnen de context van het personal brand. Met als 
resultaat eigenlijk een niche-brand.

Personal branding 
Waarom je dat wilt als bedrijf.



Hartstikke goed voor die medewerker, hoor ik je al denken. 
Maar what’s in it for me? Voor bedrijven is personal branding 
een effectieve manier om het potentieel van medewerkers te 
maximaliseren en zo de merkwaarden van het bedrijf te versterken. 
Een win-win situatie dus, en zeker geen bedreiging.

Personal branding 
Waarom je dat wilt als bedrijf.



Zelfbewustzijn en zelfvertrouwen: Door te werken aan 
hun personal branding leren medewerkers zichzelf beter 
kennen en ontwikkelen ze zelfvertrouwen in hun talenten en 
vaardigheden.

Professioneel profiel: Door personal branding dragen 
medewerkers hun professionele identiteit op een consistente 
en effectieve manier uit. Dit onderscheidt hen van hun 
collega’s en maakt ze meer zichtbaar in hun branche.

Waardering en erkenning: Door zich te profileren als 
experts in hun veld, kunnen medewerkers meer waardering 
en erkenning verdienen voor hun prestaties en bijdragen aan 
het bedrijf.

Werktevredenheid: Personal branding kan medewerkers 
bewuster maken van hun doelen en waarden. Dit verhoogt 
hun werktevredenheid, waardoor ze meer betrokken en 
gemotiveerd zijn.

Loopbaanontwikkeling: Een sterk professioneel 
profiel helpt medewerkers bij hun interne en externe 
loopbaanontwikkeling; een beter toekomstperspectief en 
meer doorgroeimogelijkheden.

De voordelen van personal branding 
voor de medewerker.
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In het algemeen biedt personal branding niet alleen 
voordelen voor de medewerker, maar ook voor het bedrijf. 
Het versterkt het merk, verhoogt de productiviteit én de 
werktevredenheid van medewerkers.

Leuk hoor.
En hoe helpt mij dat als bedrijf?



Personal branding kan een supertool zijn voor een 
bedrijf. Niet alleen de medewerker staat te shinen, maar 
ook het bedrijf waar die medewerker werkt. Zeker als 
het om inhoudelijke context gaat, waar het bedrijf ook 
baat bij heeft. Personal branding werkt dus mee aan het 
merk, en maakt werknemers, die aan hun personal brand 
mogen bouwen, blij en houdt ze gemotiveerd. Bedrijven 
die hun medewerkers aanmoedigen en ondersteunen in 
het ontwikkelen van hun personal branding, zullen zich 
onderscheiden van de concurrentie en een voorsprong 
nemen in de markt.

Je onderscheiden
van de concurentie.

‘Niet alleen de 
medewerker staat 
te shinen, maar 
ook het bedrijf.’

Leuk hoor.
En hoe helpt mij dat als bedrijf?



Bied opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden: 
Door het bieden van opleidings- en ontwikkelings-
mogelijkheden kunnen medewerkers hun vaardigheden en 
kwaliteiten verbeteren en hun persoonlijke merk versterken.

Geef feedback: Feedback geven aan medewerkers over hun 
werk en persoonlijke prestaties is een belangrijk onderdeel 
van personal branding. Het helpt hen om zich bewust te 
worden van hun sterke en zwakke punten, zodat ze hieraan 
kunnen werken om hun persoonlijke merk te versterken.

Bied een mentor- of coach aan: Een mentor of coach 
kan medewerkers helpen bij het ontwikkelen van hun 
persoonlijke merk en hen steunen bij het uiten van hun 
unieke waarden en kwaliteiten.

Stimuleren en inspireren
zo doe je dat.



Geef medewerkers de vrijheid: Door medewerkers de 
vrijheid te geven om hun persoonlijke merk uiten, kunnen ze 
zich beter profileren en hun persoonlijke merk versterken.

Creëer een ondersteunende werkomgeving: Een 
ondersteunende werkomgeving waarin medewerkers zich 
vrij voelen om hun persoonlijke merk te uiten, is essentieel 
voor het stimuleren van personal branding. Dit kan door 
middel van het creëren van een inclusieve en respectvolle 
werkomgeving.

Maak gebruik van social media: Social media bieden een 
platform voor medewerkers om hun persoonlijke merk te 
profileren en te versterken.

Bedrijven kunnen medewerkers begeleiden bij het gebruik 
van social media en hen opleiden over hoe ze dit het meest 
effectief kunnen inzetten om hun persoonlijke merk te 
versterken.

Stimuleren en inspireren
zo doe je dat.



‘Dit is een effectieve manier 
om het potentieel van
de medewerkers te 
maximaliseren en de 
merkwaarden van het
bedrijf te versterken.’



Kortom, het is belangrijk voor bedrijven om een onder-
steunende en stimulerende omgeving te creëren voor het 
proces van personal branding onder hun medewerkers. 

Door ze te begeleiden bij hun personal branding, kunnen 
bedrijven ervoor zorgen dat medewerkers zich zelfverzekerd 
profileren, waardoor ze een grotere waardevolle bijdrage 
kunnen leveren aan het bedrijf.

Investeren in personal branding
loont ook voor bedrijven.



Leuk hoor. En super dat dat werkt, personal branding. Maar
werkt dat ook voor ons, hoor ik je denken. Tuurlijk. Belangrijk is
wel om je af te vragen wat je ermee wilt bereiken. En misschien
nog belangrijker, hoe je geloofwaardigheid creëert. Want aan
geloofwaardigheid mag het niet ontbreken.
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Kijk naar hoe ik bezig ben 
met mijn personal branding.

En als je meer wilt weten: 
gewoon even bellen of appen.
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