
PERSONAL BRANDING

Personal branding betekent vrij vertaald dat je jezelf als uniek en authentiek persoon ‘in 

de markt zet’. Door jouw unieke combinatie van talenten, ervaringen en kwaliteiten 

zichtbaar en hoorbaar te maken, ontwikkel je jezelf als onderscheidend merk en 

persoonlijkheid.

Kan een mens een merk zijn? Jazeker! Met jouw unieke capaciteiten onderscheid je 

jezelf van anderen. Hoe duidelijker jij neerzet wat je kunt, hoe beter mensen jou zullen 

herkennen én erkennen om wat je te bieden hebt.

OPEN TRAINING

JIJ ALS STERK MERK
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JIJ ALS STERK MERK

Zoek je een nieuwe baan? Wil je uitdagender klussen 

of projecten in je huidige baan? Of ben je zzp-er en 

kun je wel wat nieuwe opdrachten gebruiken? 

Personal branding helpt je om werk te krijgen dat 

perfect bij jouw talenten en capaciteiten aansluit.

Hoe? Door jezelf als een sterk merk neer te zetten. 

Oftewel: marketing van jezelf. Of persoonlijke 

marketing.

● Waar ben je goed in?

● Waar sta jij voor?

● Wie heeft er behoefte aan jouw aanbod?

● Wat zijn jouw talenten én hoe zet je ze in de markt?

Personal branding geeft antwoord op deze en een 

heleboel andere vragen.

Ken jezelf, wees jezelf. Zet jezelf op de kaart, zodat 

niemand meer om jou heen kan!

VOOR WIE?
Ben je ambitieus en heb je werk waarbij je professionele imago 

belangrijk is (in loondienst of als zelfstandige)? Wil je daar 

bewuster en gerichter over communiceren?

Wil jij jezelf en je kwaliteiten beter neerzetten, zodat je beter uit de 

verf komt?

Vind je het nog niet zo gemakkelijk om jezelf te ‘verkopen’, terwijl 

je weet dat dit wel belangrijk is? En ben je bereid om onderzoekend 

naar jezelf te kijken en een paar van je grenzen op te zoeken?

Gaf je op (bijna) alle vragen JA als antwoord? Dan is deze training 

echt iets voor jou.

INHOUD
• Zelfonderzoek: Wie ben jij? Wat kun je goed? Wat maakt je blij?

• Jezelf neerzetten als sterk merk: Wat houdt je tot nu toe tegen 

en wat heb je nodig?

• De klinkers van personal branding: Authentiek, Eenduidig, 

Inspirerend, Opmerkelijk, Uniek.

• Uitstraling: wat wil je laten zien? Hoe doe je dat?

• Focus bij jezelf en behoefte in de markt.

• Een indrukwekkende eerste indruk: theatersport, 

dramatechnieken, non-verbale communicatie.

• Online personal branding: mogelijkheden, kracht en valkuilen.

• Jouw persoonlijke slogan.

• De perfecte pitch: laat jezelf zien. Op een manier die bij jou past.

INTAKE
We inventariseren vooraf je motivatie, leerwensen en 
verwachtingen. Dat doen we schriftelijk. De trainer gebruikt deze 
input om focus in het programma aan te brengen.
Als we naar aanleiding van de intake vragen hebben, dan nemen 
we contact met je op. 
Heb je zelf vooraf nog vragen? Bel of mail ons gerust.

TRAINEN VOLGENS ORAKI
Wij geloven er sterk in dat iedereen meer kan dan hij of zij zelf denkt. 

We helpen jou om veilig uit je comfortzone te stappen. Dat doen we 

praktisch, persoonlijk, resultaatgericht en met een hoog doe-gehalte. 

Je krijgt veel ruimte om jouw praktijksituaties in te brengen en je 

eigen keuzes te maken (eigenaarschap). Wij trainen volgens het 

leerprincipe 10-20-70. Onze programma’s zijn veelzijdig en 

inspirerend. Want leren mag best leuk zijn. Toch?
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TRAININGSDUUR EN DEELNEMERS
De training duurt 2 dagen met tussenliggende praktijkperiode.

Min. / max. aantal deelnemers: 4 - 10

AANPAK
Personal branding begint bij jou. Daarom is zelfonderzoek de basis 

van deze training. Dat onderzoek begint met een aantal vragen aan 

jezelf. Zoals: Waar ben ik goed in? Wat vind ik leuk? Waar krijg ik 

energie van? Op die manier krijg je een beeld van wat jou uniek 

maakt. En je ontwikkelt focus.

Focus is de basis van jouw persoonlijke marketing plan. Vanuit dat 

plan werk je toe naar het moment dat je jezelf als merk aan de 

wereld laat zien. En daar mag je best trots op zijn.

Je gaat twee dagen actief aan de slag. Denken en doen wisselen 

elkaar vlot af. Soms heb je een spannend moment als je een grens 

opzoekt. Daarnaast hebben we vooral ook veel lol.

We maken een opname van jouw perfecte pitch. Die neem je mee, 

zodat je nog vaak kunt nagenieten van deze succeservaring. En je 

kunt ‘m uiteraard gebruiken waar je wil.

NA DE TRAINING
• Heb je een goed beeld van wie jij bent als sterk merk.

• Geloof je in wat je kunt en kom je steviger over op mensen.

• Kun je jouw verhaal op een vlotte manier vertellen.

• Leg je met meer charisma zakelijke contacten.

• Krijg je meer opdrachten die bij je passen.

• Word je meer als professional gezien en onderscheid je je van de 

rest.

EN HEB JE DEZE COMPETENTIES ONTWIKKELD
• Communicatie

• Zelfvertrouwen

• Impact

• (Jezelf) Presenteren
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INVESTERING
De training: €800

Locatie en catering: €140

TOTAAL (excl. btw): €940

TRAININGSDATA

Zie https://oraki.nl/personal-branding

LOCATIE
De training wordt gegeven in de regio Amersfoort.

De exacte locatie wordt ± 1 maand vóór de startdatum bepaald en 

met de deelnemers gecommuniceerd.

ORAKI TRAINING & COACHING

Eemnesserweg 63A

3743 AE Baarn

035 - 626 74 84

info@oraki.nl

www.oraki.nl

OPTIES BIJ DEZE TRAINING
• Coachingspakket (1-op-1 doorontwikkelen met je coach)

• Oefenlaboratorium (oefenen met trainingsacteur)

In-company maatwerk mogelijk

https://oraki.nl/personal-branding

