
Maak van jezelf  
een sterk merk  

op de arbeidsmarkt 





doelstelling 

Op het einde van deze webinar weet 
je wat personal branding is en hoe je 

van jezelf een sterk merk maakt. Je 
hebt de tools in handen om je unieke 
kwaliteiten te ontdekken. Daarnaast 

geven we tips om ze in te zetten op 
kanalen die je gebruikt in je zoektocht 

naar werk, van brief tot mail, van 
koffieklets tot sociale media. 



Online beschikbaar 
Interactief 

○ Vragen  
(alles wordt beantwoord) 

○ Poll (bespreking resultaten) 

1 uur 
DOE-webinar! 

 

Interactieve 
webinar 





Programma 



Wat is personal branding? 
● Jezelf onderscheiden door associaties: 

○ wie je bent 
○ wat je kan betekenen 
○ waar je naartoe wilt 

 

● Talenten ontdekken + versterken + zichtbaar maken 

► uitdragen 

 





10 seconden 



Hoe werkt ons geheugen? 

● Associaties maken 

= verbanden leggen tussen: 

○ nieuwe 
prikkels/ervaringen 

○ herinneringen, woorden, 
voorwerpen, emoties 
 

● Maximaal 3 à 5 elementen 



Sturen Sturen Creëren Zekerheid Groeien 

-Loopbaan- 

Waarom personal branding? 



Neem het stuur in eigen handen 



Aa 
 

Bb 
 

Cc 



Hoe wil je dat 
anderen je zien? 



Laat je horen en zien! 



Doe wat je zegt en 
 zeg wat je doet! 



? 
... 



POLL | Hoe breng jij jezelf in kaart? 

Zelfreflectie 
Vrienden/ 

familie 

Feedback 
anderen 



Hoe wil je dat 
anderen je zien? 



Vanaf het moment 
dat je geboren bent, 
ontwikkel je jezelf 
als eigen merk, 

je eigen ‘ik’ 

Hoe begin je eraan? 



Hoe 
begin je 
eraan? 

Van jezelf bewust zijn: 

 

● breng jezelf in kaart 

● hoe zien anderen jou? 

● draag jezelf uit 



POLL | Resultaten 

Zelfreflectie 
Vrienden/ 

familie 

Feedback 
anderen 



Hoe talenten ontdekken? 

Anderen 
bevragen Zelfreflectie 

Psycho- 
logische 
testen 

Ikigai 



Vragen aan anderen 

● Hoe zien anderen jou? 

● Waar krijg jij complimenten 

over? 

● Waar vragen anderen jouw 

advies/hulp over? 



Zelfreflectie 

 ● Op welk succesverhaal op je werk 

ben je trots? 

● Waar wil jij impact op hebben in 

je job? 

● Waar wil jij voor herinnerd 

worden op werkvlak? 



Psychologische testen 
 

● Myers-Briggs Type 
Indicator (MBTI) 

16personalities.com/nl 

● Groepsrollentest 
Belbin 

thesis.nl/testen 

https://www.16personalities.com/nl


Ikigai 

 

IKIGAI 



Ikigai 

 IKIGAI 
IKIGAI 

Roeping 

Beroep Passie 

Missie Waar  
je voor 
betaald 
wordt  

Waar 
je van 
houdt 

Waar je goed in 
bent 

Wat de wereld 
nodig heeft 



Storytelling 



? 
... 



Laat je horen en zien! 



Hoe talenten zichtbaar maken? 

Voorkomen Elevator 
pitch 

Cv  
+ brief 

Social 
media 



VOORKOMEN 
 Creëer je eigen huisstijl | ‘merchandise’ 

○ Lay-out 

○ Communicatie 

○ Kleding 



ELEVATOR PITCH 
● Wie je professioneel bent (kort) 

● Wat je precies zoekt in een job 

● Wat je te bieden hebt 

● Wat je toevoegt 



SOCIAL 
MEDIA 

● Visueel aantrekkelijk + herkenbaar 

● Voorkeur kanalen = jobgebonden 

● 5 associatiewoorden: 

○ Headline + profieltekst 

○ Relevante competenties 

● Actief zijn = zichtbaar zijn 



cv en brief 
 ● Visueel aantrekkelijk 

+ herkenbaar 

● 5 associatiewoorden 

● Vacatureanalyse + 

Bedrijfsanalyse 



COMMUNICATIE 



RODE DRAAD 



cv +  
motivatie 

brief 



MAIL HANDTEKENING 
+ 

LINKEDIN 



Doe wat je zegt en 
 zeg wat je doet! 



Walk the talk 



Hoe 
talenten 

versterken? Gedrag 
Communicatie Imago 

Identiteit 



? 
... 



De E-coaches staan voor je klaar! 





STAP 1: Ga aan de slag met de tips en 
maak van jezelf een sterk merk! 

STAP 2: Vraag feedback aan de e-
coaches 

STAP 3: Vind je droomjob! 

EN ACTIE! 



BOOST JE 
ZOEKTOCHT 
NAAR WERK 



www.vdab.be/webinars-over-solliciteren 



SAMEN STERK VOOR WERK 



Bedankt voor jullie 
aandacht. 


