
Belangrijk onderdeel van personal branding is het
vertellen van jouw persoonlijke verhaal. Hiermee zorg je
ervoor dat je een band opbouwt met je volgers en
potentiële klanten. 

Stap 2: Vertel jouw verhaal

Stap 3: Onderscheid jezelf van de rest 
Zoek uit waar en op welke manier jij je onderscheid van je
concurrent. Vraag jezelf af waarom een klant voor jou zou
moeten kiezen. Kijk naar hoe  de concurrentie het doet: wie
ze zijn? wat ze doen? wat en hoe vaak ze posten? Zo wordt
het voor jou inzichtelijker waar jij je op kunt gaan focussen.
Vind een unieke manier om je klanten aan jezelf en je merk
te binden.  

Je brand identity is een visueel concept dat aansluit
bij je merk en boodschap. Denk aan de kleuren van je
merk, het logo, de huisstijl en de tone of voice. Dit
kun je allemaal het beste bundelen in een 'brand
book'. 

Stap 4: Stel je brand identity vast

Het is belangrijk dat je een goede marketingstrategie hebt.
Die bepaalt de richting waarin jij als merk wilt gaan
groeien. Online zichtbaarheid is van belang als je jouw
strategie wilt laten slagen. Zorg ervoor dat je duidelijk
hebt op welke kanalen je doelgroep zit, zodat de
boodschap hen kan bereiken. Zie jezelf als een merk en
probeer daarom heen je strategie te bouwen. 

Stap 5: Consistente online zichtbaarheid

Vormen van contentmarketing die geschikt zijn
voor personal branding 

PERSONAL 
BRANDING
in 5 stappen voor beginners

Start met het definiëren van je doelen. Je hebt een groot
idee, wanneer je een persoonlijk merk aan het bouwen
bent. Schrijf dit idee op en stel jezelf de vraag: wat wil ik
bereiken met mijn merk? Begin met het opschrijven van je
visie. Doe dit in een paar zinnen. Wat zegt je gevoel? Schrijf
de doelen op die je met je merk wilt bereiken. Haal hier je
persoonlijke missie uit: Waarom is dit allemaal belangrijk
voor jou? Schrijf je missie op, dit is de brandstof voor jouw
merk. 

Stap 1: De basis: bepaal je doelen, visie en missie 
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