
Wordt CEO van jouw leven 

De concurrentie is op de arbeidsmarkt groter dan ooit. Doormiddel van personal branding kan je 

onderscheiden van de anderen. Het is belangrijk om jezelf als merk te beschouwen en je specifieke 

kenmerken te benoemen. Iedereen is namelijk een uniek persoon. Alleen weten de meeste mensen 

nog niet wat hen uniek maakt. 

In het dagelijks leven heb je ook met personal branding te maken. Je koopt geen Nike schoenen 

omdat dit de enige sportschoenen zijn. Je koopt deze schoenen omdat je ergens bij wilt horen. Nike 

verkoopt geen schoenen of kleding. Het is een lifestyle. Elk merk heeft zijn eigen identiteit. Dit 

hebben ze creëert door wat ze met de buiten wereld communiceren. Het roept een bepaalt gevoel 

bij je op.  

Wat veel mensen niet beseffen, is dat wij allemaal een merk zijn. Alles wat jij naar buiten 

communiceert, maakt je identiteit. Daarom is het belangrijk om de CEO van jouw leven te worden. 

Om dit voor elkaar te krijgen deel ik wat belangrijke tips om je zelf te ‘branden’.  

Eigen identiteit 

Ten eerste moet je identiteit in kaart brengen. Dit is een essentieel onderdeel om aan je personal 

branding te werken. Het is belangrijk om de positieve punten en negatieve punten in kaart te 

brengen. Voor sommige mensen is dit erg lastig. Ook moet je accepteren dat het niet altijd perfect 

kan zijn. Tegenwoordig door de influencers op de sociale kanalen hebben we het gevoel gekregen 

dat het leven perfect is. Doe jezelf een plezier en neem afscheid van de onrealistische dromen. Je 

moet accepteren wat je wel goed kan en dat je sommige talenten niet hebt. Je identiteit maakt jou 

uniek. Ik raad het aan om de afgelopen periode in kaart te brengen wat je allemaal hebt gedaan, kijk 

wat jou rol in die situatie is geweest en waarschijnlijk komt dan je identiteit boven water (Ten Cate, 

2017).   

Consistent in communicatie 

Bovendien moet je consistent zijn in je communicatie. De merken die je kent, hebben allemaal een 

logo. Bij dit logo komt een bepaalde emotie op. In plaats van een logo heb jij een foto. Daarom is het 

belangrijk om een krachtige en professionele profiel foto te hebben. De foto roept ook een bepaalde 

emotie op. Naast dat je een profiel foto hebt, pas je paar sterke slagzinnen toe. Deze pas je overal 

toe, zelf online. Daarnaast moet je dezelfde tone of voice gebruiken. Ik raad het aan om een formele 

tone of voice toe te passen (Werkstudent, 2017). Ook moet je checken wat je online hebt staan. In 

2013 werden 73% van alle sollicitanten opgezocht op het internet. Daarvan hebben 20% van de 

werknemers een keer een sollicitant afgewezen door wat er op het internet stond. Kortom, wees 

consistent met je communicatie naar de buiten wereld (Ecarriere, 2017).  

Online vindbaar 

Daarnaast moet je online vindbaar zijn. Een makkelijke manier om online vindbaar te worden, is door 

een LinkedIn profiel op te bouwen. Nederland kent op dit moment 7,3 miljoen geregistreerde 

LinkedIn-accounts. Daarvan is ruim 80% van onze beroepsbevolking (Van der Blom, 2019). Veel 

mensen denken dat LinkedIn alleen je online CV is. Het is veel meer dan een online CV. Het is een 

ideaal platform om jezelf te positioneren en presenteren als professional. Laat op het platform zien 

waar je goed in bent en wat jou onderscheidend maakt. Het beste is om wekelijks een bericht te 

posten. Daardoor blijft je netwerk up-to-date van jou activiteiten. Om je vindbaarheid te vergroten 

moet je een korte samenvatting toevoegen aan je profiel. Ook is het belangrijk om in je functie 



belangrijke zoektermen te laten terug komen waar in jouw vakgebied op wordt gezocht (Mijn Online 

Identiteit, 2017).  

Personal branding is nog veel belangrijker dan vroeger. Begin eerst met het ontdekken van je eigen 

identiteit. Bouw dan een online profiel waar je consistent bent met je communicatie. Ik ben ervan 

overtuigd dat jij je droombaan gaat vinden. Daarvoor moet je eerst jezelf personal branden. Als je 

droombaan al hebt, is het zeker belangrijk om niet stil te blijven zitten. Er moet altijd ruimte zijn voor 

ontwikkeling. Dit kan alleen al heb je eigen identiteit in kaart gebracht.  

“It’s important to build a personal brand because it’s the only thing you’re going to have. Your 

reputation online, and in the new business world is pretty much the game, so you’ve got to be a good 

person. You can’t hide anything, and more importantly, you’ve got to be out there at some level.”, 

Gary Vaynerchuk 
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