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Personal	  Branding	  in	  kort	  bestek 
De	  regie	  over	  je	  loopbaan!	    

• Wie ben ik, wat zijn mijn kwaliteiten? 
• Wat wil ik bereiken en hoe kom ik daar? 
• Hoe presenteer ik mijzelf in interviews? 
• Hoe wil ik gezien worden op LinkedIn? 
• CV-check, training en coaching op maat! 

Personal Branding kan je helpen bij het vinden van de juiste baan en het maken van promotie. Het 
is jezelf als ‘merk’ presenteren aan anderen, waarbij je positieve beelden en associaties oproept. 
Je gebruikt je persoonlijkheid, kennis, ervaring en competenties om jezelf te onder-scheiden van 
anderen. Je laat je werkgever, klanten en potentiele werkgevers zien wie je bent en waar je voor 
staat. Of je gaat aan de slag met hoe je jezelf (en je eigen bedrijf kunt profileren. Het gaat erom dat 
je door anderen als de man of vrouw met de beste oplossing voor hun vraagstuk wordt gezien! Het 
is Nederland niet gebruikelijk om je opvallend te presenteren. Wij roepen al snel 'Doe maar 
normaal, dan doe je al gek genoeg'! Maar als je opgaat in de ‘grijze massa’ kun je niet duidelijk 
maken waarom juist jij voor een bepaalde functie geschikt bent. Voor jou zijn er honderd anderen.  

Doel 
Personal Branding is maatwerkprogramma gemaakt om je te helpen meer inzicht te krijgen in je 
mogelijkheden en loopbaankeuzes en om dat helder en krachtig uit te dragen op een manier die bij 
jou past (en hoe je door anderen wilt worden gezien). Dat vereist onderzoek naar je kwaliteiten, 
ambities en passies. Ingrediënten die bepalend zijn voor je succes. Je kunt Personal Branding 
gebruiken om promotie te maken, om ‘beter in je vel te zitten’, maar ook om je voor te bereiden op 
een andere baan of om jezelf binnen je bedrijf te profileren. 

Voor wie?  
Voor iedereen die antwoord wil op de vragen: wat kan ik? wat wil ik? en hoe pak ik dat aan? En 
daar op een praktische, pragmatische en doelgerichte wijze mee aan de slag wil. 

Programma  
>  Analyse van je kwaliteiten (persoonlijkheid, capaciteiten en competenties) 
>  Personal branding (hoe zie je jezelf, hoe wil je worden gezien, wat wil je bereiken?) 
>  Loopbaanoriëntatie (welke baan of functie past bij jou?) 
>  Solliciteren (brieven check, CV, gesprekstraining, LinkedIn) 
>  Online begeleiding (CV check, CV ‘pimpen’, check brieven) 
>  Ontspannen solliciteren (oefeningen, mindset, focus) 

Werkwijze  
Onze aanpak is persoonlijk, betrokken, ervaringsgericht (leren door te doen). Wij ondersteunen je 
tussen de afspraken door met e-coaching, telefonische coaching en Skype. Wij werken met 
praktijkopdrachten, vragenlijsten, rollenspellen, coaching en e-coaching. Onze aanpak is praktisch, 
pragmatisch en doelgericht. 
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Kosten 
Een Loopbaantraject Personal Branding bestaat uit 10 uur loopbaanbegeleiding. Het eerste 
gesprek is kosteloos. Het programma wordt op basis van de intake voor je op maat gemaakt. Je 
kunt een uur coaching met een van onze adviseurs inwisselen tegen 2 uur e-coaching of Skype 
begeleiding. 
Het basisformat bestaat uit: 
>  Kennismakingsgesprek (1 uur) 
>  6 loopbaangesprekken van 1,5 uur 
>  Persoonlijkheidstest (Big 5) en loopbaantest  
>  Advies en begeleiding:  CV-check, pitch en sollicitatiebrieven 
>  Loopbaanadviesrapport: analyse met plan van aanpak 

Voor particulieren zijn de kosten voor een maatwerktraject Personal Branding € 1.058,75 (incl. 
btw), voor zzp-ers € 1.275,- (excl. btw) en voor bedrijven € 1.475,- (excl. btw). Studiekosten 
gericht op het vinden van een nieuwe baan zijn fiscaal aftrekbaar. Personal Branding bieden wij 
ook aan als maatwerk training voor bedrijven. 

 
Contactpersoon 
drs. Arend-Jan van Essen, Talent Consultant, T 030 75 142 73 (kantoor), 06 25 60 50 23 (mobiel) 
E-mail: aj@vanessengroep.nl 

http://www.vanessengroep.nl/wp-content/uploads/2013/09/studiekost_scholinguitgaven_ib2661t33fd.pdf
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