
Personal branding: zorg ervoor dat je gezien wordt! 
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In dit boek geef ik je het fundament dat nodig is om jezelf of je bedrijf als 

een sterk merk neer te zetten en ervoor te zorgen dat je gevonden wordt 

door potentiele opdrachtgevers en klanten!   

Of het nu gaat om het vinden van werk dat ècht bij je past of de volgende 

stap als ondernemer: leer op een andere manier zaken doen, een manier 

die effectiever en gerichter is en die zorgt voor een aantrekkingskracht waar 

mensen niet meer omheen kunnen! 

  

Je mag dit e-book gratis weggeven, aan wie je maar wilt 

Voorwaarde is dat het e-book uitsluitend in deze originele vorm wordt 

verspreid. Het is niet toegestaan de inhoud en/of opmaak te wijzigen, of 

informatie uit dit e-book op andere wijze te gebruiken. 

 

Dit boek gaat over het ontwikkelen van je merk. Op mijn blog vind je tips 

over het promoten van je merk. Via mijn nieuwsbrief ontvang je bovendien 

de laatste tips en trucs en ben je als eerste op de hoogte van (business)tips 

over branding en social media. 

Heb je je nog niet ingeschreven, meld je dan aan 

via http://www.scooperz.nl/. 

 

 

Esther Goos 

Scooperz social media professionals 

http://www.esthergoos.com/blog
http://www.scooperz.nl/
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Over Esther Goos  

Het is mijn missie om bedrijven te helpen via social 

media in contact te komen met hun doelgroep. Ik 

leer organisaties maar ook ondernemers, 

professionals en werkzoekenden hoe zij zichzelf 

kunnen profileren. Ik zorg ervoor dat ze hun onderscheidend vermogen 

zichtbaar maken en leer ze hoe ze hun bekendheid kunnen vergroten. 

Na 15 jaar leidinggeven bij organisaties op het gebied van klantcontact, 

sales en marketing ben ik in 2010 mijn eigen bedrijf gestart. 

Dit e-book gaat over personal branding. Ik heb dit geschreven omdat 

personal brandingt marketing met de inzet van je talenten combineert. 

Mijn persoonlijke succesformule! 

Sinds de start van mijn bedrijf ben ik in korte tijd veelgevraagd spreker 

geworden op het gebied van personal branding & social media. Ik begeleid 

mensen individueel bij personal branding en organisaties bij de inzet van 

social media. Wil je weten wat ik voor jou kan doen? Klik dan hier. 

Wees jezelf en ga voor je eigen succes, je verdient het!  

 

  

http://www.esthergoos.com/spreken
http://www.scooperz.nl/diensten
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Voorwoord 

 

Personal branding = het neerzetten van jezelf als merk. Dit is voor zowel  

professionals als ondernemers interessant, omdat je met behulp van 

personal branding je marktwaarde én verkoop van je producten en diensten 

kunt bevorderen. Maar hoe ontwikkel je een “personal brand”, waarmee je 

daadwerkelijk nieuwe mensen aantrekt? In dit boek ga ik de basisprincipes 

met je delen, die je nodig hebt om je merk te ontwikkelen! 

 

Met de komst van internet en social media kun je als individu of kleine 

organisatie resultaten behalen waar zelfs grote organisaties alleen maar 

van kunnen dromen!  

Er zijn echter zoveel mogelijkheden dat het voor de meeste mensen lastig 

is om te bepalen hoe ze via personal branding en met behulp van 

internetmarketing en social media nieuwe mensen aan kunnen trekken.  

 

Dagelijks leer ik mensen hoe ze zichzelf kunnen promoten via social media 

en internet marketing. Ik weet door ervaring waarmee je de meeste kans 

hebt op succes en ik weet ook waar het bij de meeste mensen misgaat. 

Daarom heb ik het 3 stappen plan voor personal branding ontwikkeld.  
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In dit boek bespreek ik de eerste 2 en meest essentiele stappen.  

Voordat je begint met jezelf promoten is het heel belangrijk dat je weet wie 

je bent, wat je wilt en door wie JIJ gevonden wilt worden! De basis van 

je promotieplan is je eigen merk: de vertaling van je talenten en passie in 

duidelijk, herkenbaar en uniek merk! 

 

1. Ontwikkel je merk  

Vertaal je passie in een merk, stel doelen en kies je markt! 

 

2. Ontwikkel je onweerstaanbare aanbod 

Vertaal je talenten in producten en diensten waarmee je klanten aantrekt! 

 

3. Promoot je merk  

Zet internet en social media in om snel meer bekendheid te krijgen!  

 

Tips over het promoten van je merk geef ik via mijn blog, als spreker en via 

training en advies.   

 

Genoeg introductie nu, laten we snel beginnen met het creëren van de 

basis voor jouw succes!  

 

 

 

 

http://www.scooperz.nl/artikelen
http://www.esthergoos.com/spreken
http://www.scooperz.nl/diensten
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1.  Ontwikkel je eigen merk 

1.1 Wees jezelf, er zijn al zoveel anderen 

Het meeste plezier beleef je als je werk doet waar je goed en uniek in bent. 

Als je de aandacht op jezelf vestigt, is het belangrijk dat je je 

onderscheidend vermogen laat zien en je je passie deelt om echt 

verbinding te maken met de mensen om je heen. Dit is het makkelijkst als 

je helemaal jezelf bent en je weet waar je talenten liggen.  

 

Passie straalt enthousiasme uit en helpt je energie te behouden en andere 

mensen te overtuigen. Hoe gepassioneerd ben jij bezig met je werk? Doe je 

het werk omdat het moet? Gedraag of kleed je je op een bepaalde manier 

omdat het zo hoort? 

 

‘Choose a job you love, and you will never have to work  

a day in your live’ 

‘’Kies een baan waarvan u houdt en je zult nooit een dag in je leven moeten werken’’ 

Confucius 

 

Waarschijnlijk is jou zoektocht naar een passende baan of een eigen 

onderneming om een van de volgende redenen gestart: 

 

 Je hebt van je WERK je passie gemaakt: je werkte in een bepaald 

vakgebied en wilde deze expertise niet langer via een werkgever bieden 

maar zelfstandig. In dit geval ben je meestal begonnen als zzp-er. Het 

zelfstandig ondernemen is een van je belangrijkste drijfveren.  
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 Je hebt van je PASSIE je werk gemaakt: Je hebt een droom en hebt 

deze gedefinieerd als een concreet beroep of een dienst, bijvoorbeeld 

een bed&breakfast runnen. 

In het tweede geval lijkt de passie veel sterker aanwezig dan in het eerste 

geval. In beide gevallen is het echter van belang dat je duidelijk weet te 

maken wat je onderscheidende waarde is. Als je van je werk je passie 

maakt, is je onderscheidende waarde waarschijnlijk deels je kennis. Deze 

kennis is echter niet uniek. Mensen komen niet alleen naar je toe omdat je 

kennis hebt, maar vooral voor jouw aanpak en jouw onderscheidende 

waarde. Wat is deze waarde? Waarin ben je anders dan anderen?  

 

Ook als je bent begonnen vanuit een droom is het belangrijk om duidelijk te 

maken wat je onderscheidende waarde is, waarschijnlijk mis je nog ervaring 

ten opzichte van concurrenten. Waarom kun jij dan toch iets bieden dat 

aantrekkelijker is dan dat wat je concurrenten bieden? Ook hier ligt de 

oplossing in het duidelijk maken van je onderscheidende waarde.  

 

Het is goed om in je vakgebied naar concurrenten te kijken, wees je er 

echter van bewust dat een origineel altijd meer waard is dan een kopie. 

Probeer je eigen invalshoek te vinden voor de diensten die meerdere 

mensen aanbieden. Wat maakt jou anders dan anderen?  
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Oefening: wat is je onderscheidende waarde? 

 

Ontdek waarin jij het verschil maakt door de volgende vragen in te vullen: 

 

 Waar ben je goed in? Wat gaat je gemakkelijk af? Heb je steeds 

nieuwe ideeën? Leg je gemakkelijk nieuwe contacten? Ben je goed in 

organiseren? Wat zijn jouw sterke eigenschappen?  

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Wat doe je het liefst? Welke taken van je werk vind je het leukst en hoe 

deel je je vrije tijd het liefst in? Welke activiteiten spreken je het meeste 

aan? 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Wat zijn je grootste successen? Wat zie JIJ als jouw grootste 

successen in je leven? Zowel zakelijk als privé, wanneer was je trots op 

wat je bereikt hebt? Kijk hierbij alleen naar wat jij zelf als succes ziet en 

niet naar datgene wat anderen wellicht als jouw succes categoriseren. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Wat zijn de 5 belangrijkste lessen die je hebt geleerd in je leven? 

Men zegt dat je anderen leert wat we zelf het hardst moeten leren. Wat 

zijn je eigen belangrijkste en meest waardevolle levenslessen die je tot 

nu toe hebt geleerd of waar je steeds tegenaan loopt?  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Kijk nu wat de belangrijkste kenmerken zijn die jou beschrijven. 

Probeer hier een aantal kernwoorden uit te halen die je onderscheidende 

waarde vormen. In de volgende hoofdstukken gaan we door op je doel, 

doelgroep en aanbod en leer je je onderscheidende waarde te vertalen 

naar een uniek en pakkend aanbod voor de mensen die bij je passen.  
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1.2  Maak een plan voor je eigen leven, 

anders word je onderdeel van andermans plannen.    

Heb je ooit een lijst gemaakt van wat je in je leven wilt bereiken? Van het 

type werk, je carrière en de hoogte van het inkomen dat je wilt behalen, tot 

contacten en relaties met anderen, persoonlijke waarden, wat je na wilt 

laten en meer? 

 

Als je dit niet gedaan hebt, zal het je wellicht verrassen dat alleen al de 

beslissing over wat je wilt bereiken en wat je doel is, een eerste en 

cruciale stap is in het behalen ervan! 

 

Onze hersenen zoeken naar doelen. Wetenschappers hebben aangetoond 

dat onze hersenen van de miljoenen impulsen die we dagelijks krijgen uit 

geluid, beeld, indrukken en andere boodschappen slechts datgene filteren 

en doorlaten dat we nodig hebben om te overleven en om de doelen te 

behalen die we hebben geïdentificeerd. 

 

Als je beslist wat je doel is, instrueer je daarmee je hersenen om op zoek te 

gaan naar de informatie, bronnen en kansen die je nodig hebt om deze 

doelen te gaan behalen. 

 

Dit lijkt wellicht onwaarschijnlijk als je kijkt naar je huidige omstandigheden, 

maar stel jezelf dan eerst eens de vraag of je wel duidelijke doelen hebt 

gedefinieerd?  
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En als je deze doelen hebt vastgesteld, hoe gecommitteerd ben je 

daadwerkelijk om je doelen te behalen? Geloof je zelf echt in je gestelde 

doelen? 

 

De meeste zelfstandig ondernemers die ik tegenkom gunnen zichzelf 

nauwelijks de tijd om duidelijke doelen uit te werken. Hooguit in een 

businessplan voor de bank.  

De volgende stap in je fundament voor het ontwikkelen van je eigen merk is 

dus het benoemen van een aantal doelen.  

 

Om doelen te stellen waar je ook echt voor gaat is het belangrijk om je 

doelen te verbinden met je passie. 

 

Oefening: Wat is je eigen businessplan? 

 

 Wat is je roeping, je missie? Je passie is hoogstwaarschijnlijk 

verbonden aan de boodschap die je mensen mee wilt geven. Iets 

waarvoor je herinnerd wilt worden. Probeer je persoonlijke missie te 

formuleren. (de antwoorden op de vragen uit de vorige paragraaf kunnen 

je hierbij op weg helpen). 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Welke doelen kun je als afgeleide van je missie definiëren? Wat wil 

je op langere termijn behalen op persoonlijk en zakelijk gebied? Durf 

groots te denken! 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Welke subdoelen wil je het komende jaar en de komende vijf jaar 

behalen op weg naar je langetermijn doel? Stel haalbare doelen voor de 

korte termijn maar let erop dat je geen omweg neemt op weg naar je 

hogere doel! 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Als je je doelen hebt geformuleerd, schrijf deze dan op een groot vel papier 

en hang dit op je kantoor of een andere plaats waar je ze dagelijks kunt 

bekijken. Zo geef je je hersenen de boodschap voor welk doel je gaat en 

behoud je de focus die je nodig hebt! 

 

Ben je er klaar voor om hard te werken? 

Maar weinig succesvolle mensen zullen je vertellen dat ze hun succes 

hebben behaald zonder hard te moeten werken. Succes komt niet van 

alleen een goed idee of je werk doen met passie. Ik zie de laatste tijd op 

internet steeds meer mensen die beloven dat je met zeer weinig inspanning 

grote zakelijke successen kunt behalen. Alhoewel dit een mooie droom is 

waar ik je graag in zou willen laten geloven, zijn er maar weinig mensen die 

er daadwerkelijk in slagen om door een paar tips & trucs miljonair te 

worden.  

 

De weg naar succes vraagt naast passie, doelen, focus en slim werken ook 

om tijd. Het vraagt om de wil om er echt iets van te maken en de toewijding 

en tijdsinvestering om het ook echt op te bouwen.  

 

Wees daarom realistisch in de tijd die je kunt besteden aan de opbouw van 

je merk. Maar bovenal: investeer je kostbare tijd in zaken die echt belangrijk 

zijn! De tijd die je hebt is beperkt dus besteed deze alleen aan datgene dat 

je ook daadwerkelijk op weg helpt naar het behalen van je doelen!  
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‘If what you are doing is not moving you towards your goals, 

then it's moving you away from your goals’ 

‘’Als datgene wat je doet je niet brengt bij je doelstellingen, dan verwijdert het je van je doelstellingen af’’ 

Brian Tracy 

1.3  Kiezen is gekozen worden 

Het aantal bedrijven dat worstelt met acquisitie om nieuwe klanten binnen 

te halen is enorm. Als je dit e-book leest ben je je er wellicht al van bewust 

dat je een doelgroep moet afbakenen, maar de vraag is: hoe kies je de 

juiste doelgroep waarmee je ook nog je eigen gestelde doelstellingen 

behaald?  

 

Ben je al een marktsegment aan het benaderen met jouw producten of 

diensten? Je kunt niet aan iedereen je kwaliteiten leveren. Als je dat 

probeert, moet je je communicatie en producten ook op iedereen 

afstemmen. Het probleem dat daarmee ontstaat is dat waarschijnlijk 

uiteindelijk niemand zich echt aangesproken voelt en dus niemand 

interesse toont! Kies dus voor een niche en zorg ervoor dat je gekozen 

wordt!  

Kies een niche 

Een niche is een marktsegment. Kies voor een groep mensen voor wie 

JIJ de perfecte oplossing hebt met je producten of diensten. Wat voor 

producten of diensten je ook levert, je kunt een niche kiezen gebasseerd op 

je ervaring, kennis en interesses.  
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Branding en social media kunnen ervoor zorgen dat je bekendheid 

opbouwt. Wereldwijde bekendheid opbouwen is waarschijnlijk niet 

realistisch en te tijdrovend. Daarom is het belangrijk een niche af te 

bakenen waarbinnen jij dé nummer 1 aanbieder wilt zijn, waar mensen naar 

toegaan zodra ze iets nodig hebben wat jij ze kunt bieden.  

 

Oefening: Hoe bepaal je je niche? 

 

Om je niche te bepalen beantwoord je de volgende vragen: 

 

 Wat zijn mijn kwaliteiten, wat kan ik het beste? 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Wie heeft dat het hardste nodig? 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 In welke marktsegmenten of bij wat voor soort bedrijven heb 

ik al ervaring opgedaan? 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Tot welke marktsegmenten heb ik nu toegang? 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Wie ken ik al die mij kan helpen aan nieuwe business in dit 

segment? 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Je niche bepaal je primair op basis van je vakgebied (bv advocatuur). 

Omdat je met alleen je vakgebied jezelf onvoldoende onderscheidt van 

concurrenten is het belangrijk tevens specifieke elementen toe te voegen. 
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Kies minimaal 1, bij voorkeur 2 onderdelen uit het volgende overzicht om je 

niche te bepalen. 

 

Geografie   bv. regio Limburg, regio Noord Nederland 

Type industrie  bv. advocatuur, onroerend goed  

Organisatie grootte bv. zzp-ers 

Demografisch bv. vrouwen, 65+ ers 

Interessegebied bv. sport , reizen 

Hobby bv. dieren, auto’s, koken 

Levens fase bv. geboorte, trouwen 

Werkterrein bv. management, administratie, sales, training 

Probleem bv. drug misbruik, tekort aan cash flow 

 

Een boekhouder voor zzp-ers in Noord Brabant zal veel sneller zichtbaar 

zijn dan iemand die zich profileert als boekhouder in het algemeen.  

 

Het probleem dat ik het meeste tegenkom bij ondernemers, is dat ze vaak 

niet kunnen kiezen. Ze zijn bang bepaalde doelgroepen uit te sluiten als ze 

kiezen voor een niche. Daardoor zijn ze heel algemeen in hun 

communicatie. Wie voelt zich aangesproken door algemene teksten? Ik durf 

te wedden dat, als je te algemeen spreekt om een grote doelgroep te 

bereiken, het uiteindelijk niemand echt aanspreekt! 

 



 

© 2011 Scooperz  www.scooperz.nl  20 

Als je een specifieke doelgroep kiest, is het veel makkelijker om teksten te 

maken die je doelgroep ECHT AANSPREKEN. Je kunt een specifieke klant 

of werkgever en casus in gedachten houden en daarvoor schrijven. 

Waarschijnlijk zijn deze teksten veel pakkender en roepen deze veel meer 

op tot actie bij de juiste mensen dan wanneer je de teksten heel algemeen 

maakt. 

 

Je kunt NIET iedereen gelukkig maken! 

 

Kies een niche die bij je past en waar je je prettig bij voelt! Kies voor een 

deelmarkt met mensen waar je echt een connectie mee kunt maken en die 

je graag deelgenoot maakt van jouw kennis! 
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2. Ontwikkel je onweerstaanbare aanbod! 

 

Je weet nu wat je eigen doelen zijn, waarin jij anders bent dan anderen en 

voor wie je wilt werken, nu is het tijd om aan je producten en diensten te 

werken: hoe vertaal je je talenten, passie en doelen in concrete producten 

of diensten? Wat is je onweerstaanbare aanbod waar mensen op afkomen? 

2.1 Beschrijf het effect van je product 

Je producten en/of diensten zijn datgene waarmee je daadwerkelijk geld 

verdient. Hoewel jij als persoon het hart van je organisatie bent, is het 

belangrijk dat je je passie vertaalt naar producten en/of diensten die je 

doelgroep ook daadwerkelijk aanspreken. 

 

‘Quality in a service or product is not what you put into it. 

It is what the client or customer gets out of it’ 

‘’De kwaliteit in een dienst of product is niet wat je er in stopt.  

Het is wat de client of klant er uit krijgt.’’ 

Peter Drucker 

 

 

Er is geen product zo vaag als advies, coaching of training. De meeste 

dienstverleners hebben de grootste moeite om te beschrijven wat de 

waarde van hun werk is.  
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De fout die de meeste dienstverleners maken is dat zij de opties van hun 

product of dienst beschrijven in plaats van de voordelen of de resultaten die 

de klanten krijgen als ze deze producten of diensten inzetten!  

 

Een voorbeeld wat ik online heb gevonden:  

“Onze innovatieve en integrale aanpak zorgt voor een zorgvuldige meting 

van alle aspecten van het procesmanagement.” 

 

Weet jij op basis van bovenstaande tekst wat deze diensten je op gaan 

leveren? 

 

Je klanten moeten jouw producten en diensten zien als een antwoord op 

hun probleem of behoefte. Welke problemen of vragen los jij op voor je 

klanten? 

 

Je product bestaat uit:   80 % het resultaat van je werk ofwel  

de verandering die je teweeg brengt en 

20% je werkwijze of aanpak 

 

Mijn vriend heeft een tijd lang computers gerepareerd voor particulieren. 

Stel je voor dat je met een defecte computer naar mijn vriend was gegaan, 

wat had je dan liever gehoord: 

 

A. Ik ga de computer uit elkaar halen, kijk naar onderdeel X en 

onderdeel Y, ik ga de computer proberen te starten, ga vervolgens 
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onderdeel Z testen, installeer nieuwe programma’s, vervang de 

defecte onderdelen en zet de computer weer in elkaar zodat hij klaar 

is voor gebruik.  

 

OF 

 

B. Ik ga de computer grondig nakijken en repareren. Morgen kunt u de 

computer ophalen en er weer mee aan de slag! 

 

Waarschijnlijk B. Je bent als klant niet zo zeer geïnteresseerd in wat 

iemand precies doet, je wilt er alleen zeker van zijn dat je het gewenste 

resultaat krijgt.  

 

Kijk nu eens naar je eigen producten en diensten, probeer je nieuwe 

klanten binnen te halen door een verhaal over de activiteiten en het proces 

zoals onder A of vertel je over het resultaat zoals bij B? 

 

Als je klanten niet vertelt over de resultaten die je werk oplevert en de 

voordelen die ze ervan zullen hebben, zullen ze veel minder snel de 

waarde ervan inzien. 
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2.2  Maak het eenvoudig om iets bij je te kopen 

 

‘I am the world's worst salesman, therefore,  

I must make it easy for people to buy’ 

‘’Ik ben wereld’s slechtste verkoper, daarom 

moet ik het voor mensen makkelijk maken om te kopen’’ 

F.W. Woolworth 

 

Bovenstaande quote vind ik zo goed! Vind jij het ook zo vervelend om 

acquisitie te doen en ben je bang om te pusherig over te komen? Ik ken 

maar weinig ondernemers die echt plezier hebben in acquisitie. Ze hebben 

meestal wel plezier als ze iets verkocht hebben, maar de fase daarvoor, het 

aan de man brengen van hun producten en diensten, levert ze aanzienlijk 

minder plezier op.  

 

In plaats van actief te acquireren door bijvoorbeeld koude acquisitie of het 

bezoeken van prospects, hopen ze stiekem dat ze gebeld worden en dat ze 

op basis van een advertentie of website nieuwe klanten binnen gaan 

halen… 

 

Herkenbaar?  

 

Denk eraan, je hebt pas een bedrijf als je daadwerkelijk omzet en winst 

maakt. Je hebt nog geen bedrijf als je mooie producten en diensten hebt 

ontwikkeld die uiteindelijk niemand heeft gekocht. We moeten er dus aan 

geloven, er moet verkocht gaan worden!  
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De inzet van social media en personal branding kan verkoop 

vergemakkelijken, maar is alleen succesvol als je het integreert in je totale 

marketing en sales én als je onderstaande zaken in acht neemt: 

  

- Maak het eenvoudiger om bij je te kopen: geef altijd de 

gelegenheid om iets te kopen 

 

- Zorg voor een diversiteit aan zowel goedkopere als duurdere 

producten 

 

- Laat je aanbevelen door anderen 

 

- Deel je kennis, wees niet bang iets weg te geven 

 

Allereerst: maak het eenvoudiger om bij je te kopen! Als je dit nalaat heb 

je namelijk grote kans dat je met je branding mensen alleen bewust maakt 

dat ze je producten en diensten nodig hebben, MAAR dat ze het 

vervolgens bij de eerste de beste concurent gaan KOPEN! 

 

Ik heb dit aan den lijve ondervonden toen ik begon met presenteren. Ik 

vertelde mensen over personal branding en de kracht van social media. 

Tijdens mijn presentaties werden mensen enorm enthousiast, ik kreeg na 

afloop volop complimenten en meestal een fles wijn of mooie bloemen. In 
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het begin was ik blij, blij dat ik mensen kon enthousiasmeren en dat ze mijn 

verhaal bleken te waarderen. Maar wat gebeurde daarna? 

 

Van een van de deelnemers kreeg ik een maand na mijn workshop de 

volgende tekst via LinkedIN: “……..Ik wil je nogmaals bedanken voor je 

presentatie. Je hebt mij echt aan het denken gezet, ik ben na je presentatie 

gelijk aan de slag gegaan en heb me ingeschreven voor een training 

LinkedIn en Twitter bij bedrijf X en heb bureau Y ingehuurd om mij te 

helpen met het opstellen van een marketingplan waarin ik ook social media 

en personal branding integreer…..…”  

 

WAT?????? Ik had met mijn presentatie gewoon de acquisitie voor mijn 

concurrenten gedaan! 

 

Wat ik vergat in mijn presentaties was: een concrete vervolgstap, het 

aanbod van mijn producten om de deelnermers verder te HELPEN. 

 

Zie hier het toverwoord: ik kon mensen HELPEN, maar ik deed het niet uit 

angst om te VERKOPEN. 

 

Ik was bang dat ze me pusherig zouden vinden als ik gelijk met concrete 

voorstellen voor producten zou komen, maar wat ik daarmee deed is ze 

rechtstreeks in de handen drijven van concurrenten die wel actief hun 

producten aanboden. En wat nog erger was: ik HIELP ze niet echt, ik 
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schudde ze alleen wakker, om ze vervolgens zelf op zoek te laten gaan 

naar de oplossing voor hun probleem. 

 

 

Ik heb van deze ervaring geleerd en deel deze anekdote om je ervoor te 

behoeden dezelfde misser te maken. Schud jij ook mensen wakker? Wat 

levert dat je op? Hoeveel verkoop jij naar aanleiding van een presentatie, 

boek of advertentie?  

 

Zorg ervoor dat je altijd een aanbod doet als je je kennis over je vakgebied 

deelt! 

 

‘Make your product easier to buy than your competition, or you will 

find your customers buying from them, not you’ 

‘’Maak jouw product makkelijker te kopen dan bij je concurrentie, 

anders kopen je klanten van hen, niet jou’’ 

Mark Cuban 

 

Wat is nu dat goede aanbod? Is het reëel om te verwachten dat mensen 

naar aanleiding van een eerste kennismaking ingaan op een aanbod? Of 

het nu via social media, op een netwerkbijeenkomst, bij het geven van een 

presentatie of via een advertentie is, mensen kopen pas als ze iemand 

kennen, vertrouwen en aardig vinden.  

 

Zou je zelf iets van €1.000, - kopen van iemand die je slechts kort hebt 

gesproken? 
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Waarschijnlijk hooguit op basis van een aanbeveling, maar anders is het 

niet te verwachten dat je dit doet.  

 

Zou je iets kopen van € 50, - na een eerste korte kennismaking?  

 

De drempel om een goedkoop product aan te schaffen is uiteraard lager 

dan bij een duurder product. Je bent waarschijnlijk pas bereid om een 

duurder product bij iemand aan te schaffen als je van diegene eerder 

goedkope producten hebt gekocht waarover je tevreden was.  

 

Wat is de prijs van de producten die je aanbiedt? Hoe hoger de 

aanschafprijs, hoe meer werk om het vertrouwen van prospects te winnen.  

 

Je kunt bij duurdere producten 2 dingen doen:  

 

- Ervoor zorgen dat je sneller vertrouwen krijgt. 

- Ervoor zorgen dat je tevens goedkopere producten aanbiedt.  

 

Meer vertrouwen bouw je op door:  

 

- aanbevelingen van klanten aan prospects te tonen.  

Wist je dat 84% van de mensen een aanbeveling vertrouwt en slechts 

17% een advertentie of reclame?  
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- je kennis en expertise te delen: dit is wat veel dienstverleners nu 

doen. Door een aantal gratis gesprekken te voeren, halen ze 

uiteindelijk een aanvraag voor een offerte binnen en proberen zo een 

opdracht te verkrijgen. Probeer nu eens je kennis te delen met een 

aantal mensen tegelijk in plaats van met 1 potentiële opdrachtgever 

per keer. Dat is veel effectiever! Hoe? Door middel van een gratis e-

book als deze, het geven van presentaties, het schrijven van een 

boek, het maken van filmpjes. Er zijn tal van mogelijkheden om je 

kennis te delen, gebruik ze! 

 

Goedkopere producten kun je aanbieden door: 

 

- Je kennis om te zetten in producten. Je biedt daarmee je kennis op 

een andere manier aan dan één op één. Je werkt nu meestal met één 

klant per keer. Als je in staat bent om een product aan meedere 

klanten tegelijk aan te bieden, dan kan de prijs waarschijnlijk lager 

zijn dan je huidige prijs. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan een 

online cursus of een groepstraining. 
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2.3  Maak jezelf zichtbaar en je zult gezien worden 

 

Heb je enig idee hoeveel mensen je kennen? Weten de mensen in je 

netwerk wat je precies doet? Hoeveel doe je eraan om door meer mensen 

gezien te worden? 

 

Als je jezelf en je producten niet zichtbaar maakt dan zul je niet gezien 

worden!  

 

Herken je dit?  

Astrid is coach, ze is een heel goede expert, een kei in haar vak en ze 

werkt met een enorme toewijding. Ze heeft een mooie klantenkring 

opgebouwd waar ze naar volle tevredenheid voor werkt. Door de crisis zijn 

er helaas een aantal trouwe klanten weggevallen en Astrid wil haar 

klantenkring graag uitbreiden.  

 

Ze heeft weleens gedacht aan presenteren, ze zou haar kennis graag aan 

een groter publiek willen uitdragen. Op de een of andere manier wordt ze 

echter nooit gevraagd presentaties te geven bij events in haar vakgebied. 

Het zijn altijd dezelfde sprekers die gevraagd worden. Ze kent een aantal 

van deze sprekers wel en is er niet echt van onder de indruk dat deze 

mensen haar vakgebied zo vaak vertegenwoordigen. Het zijn sprekers met 

goede communicatieve vaardigheden en mooie presentaties, maar met 

weinig ECHTE kennis, het zijn niet de beste coaches.  
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Ze hebben weliswaar een grote klantenkring en zijn bekend, maar het zijn 

geen mensen die op de inhoud echt iets los weten te maken bij klanten. 

Astrid weet dat ze zelf een beter verhaal zou kunnen houden dan deze 

sprekers, maar weet niet hoe ze ervoor kan zorgen dat zij eens gevraagd 

wordt. 

 

Herkenbaar?  

De les die we hieruit kunnen leren:  

 

Het zijn niet de beste specialisten die vaak in de schijnwerpers staan, 

het zijn de beste marketeers! 

 

Je kennis als expert wordt niet vanzelf opgepikt door event-organisatoren 

en de media. Je zult er iets voor moeten doen om jezelf zichtbaar te maken 

en ervoor te zorgen dat je gevraagd gaat worden.  

 

Met de komst van social media is het voor iedereen mogelijk geworden om 

een eigen manier te vinden om in de schijnwerpers te staan. Ik weet dat 

niet alle ondernemers graag op een podium staan, of graag op tv zouden 

willen verschijnen, maar wat denk je van een redactioneel artikel met 

kennis over je vakgebied op de website van een branche organisatie?  

 

Er zijn talloze mogelijkheden voor het delen van je kennis en ervaring!  
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Social media is niet de enige juiste weg naar meer zichtbaarheid en meer 

klanten, maar het kan wel als een vliegwiel werken.  

Met de juiste instelling en een onderscheidend en duidelijk aanbod is de 

weg vrij om in de schijnwerpers te gaan staan: de schijnwerpers waardoor 

je zichtbaar wordt voor jouw klanten. 

 

Maar let op: social media creëert geen “buzz”, social media onthult  

“buzz”. Als je geen oprechte interesse hebt in een ander en je alleen 

berichten “pusht” voor meer sales dan heeft social media geen effect. Het is 

heel snel zichtbaar als je alleen jezelf wilt helpen en niet bereid bent 

anderen te helpen door op hen te reageren. 

 

‘Your image is what people say about you when you  

have left the room’  

‘’Je imago is wat de mensen over je zeggen wanneer je de ruimte hebt verlaten.’’ 

Jeff Bezos, Amazon 
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Breng je boodschap de wereld in! 

 

Samen gevat heb ik je in dit e-book verteld:  

Hoe je van je talenten een concreet en aantrekkelijk merk maakt. 

 

Met je mindset waarmee je klaar bent voor grootse resultaten, concrete 

doelen, duidelijkheid over je passie en je niche, is je merk ontwikkeld en 

ben je toe aan het uitdragen ervan en klaar om nieuwe mensen aan te 

trekken.  

 

De volgende stap is dan de promotie: hoe ga je de nieuwste 

marketingtechnieken gebruiken om daadwerkelijk grootse resultaten te 

behalen? En hoe ga je ervoor zorgen dat je via internet gevonden wordt? 

Maar eerst nog: wat is eigenlijk je product of dienst? Wat zet je op je 

website en op alle communicatiemiddelen?  

Hierin zijn de mogelijkheden legio, zowel offline als online.  
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WIL JE TIPS DIE ECHT WERKEN? 

 

Ik weet hoe het is om veel nieuwe informatie te krijgen, maar nog steeds 

niet te weten hoe je moet beginnen. Dit is echter teveel om in dit e-book 

voor iedereen te bespreken. Wil je serieus werk maken van je personal 

branding en snel je bekendheid vergroten? Dan kun je een adviesgesprek 

met mij plannen of een van mijn workshops bijwonen. Neem  contact op via 

e.goos@scooperz.nl of  076-5232855 als je wilt weten wat ik voor jou kan 

betekenen! 

 

Ik hoor graag wat je van dit e-book vindt, laat het mij weten door een reactie 

achter te laten op onze Facebook Pagina:  www.facebook.com/scooperzNL 

 

 

 

 

 

 

Tot gauw! 
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