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Module Personal Branding (2 maanden) 
- voor wie zich met (zelf)vertrouwen wil presenteren als een “sterk merk” op de 

arbeidsmarkt - 

 

Doel 

De cliënt leert wat zijn of haar “unique selling points” als werknemer zijn en wie hij of zij is als 

'personal brand'. De cliënt kan zelfstandig aan de slag om dit succesvol neer te zetten, zowel 

online als offline. 

 

Inhoud 

Werkgevers zetten tegenwoordig steeds vaker het internet in als informatiebron over hun 

sollicitanten. Daarom is het belangrijk om op internet een sterke, online presentatie te hebben 

als je op zoek bent naar werk. Omdat het fenomeen nog relatief nieuw is, weten de meeste 

mensen niet precies hoe je dit succesvol aanpakt. In deze module behandelen we hoe je jezelf via 

personal branding als ‘merk’ kan neerzetten, met als doel om de aandacht te trekken van 

potentiële werkgevers. Daarbij gaat het om wat iemands sterke kanten zijn en wat iemand aan 

extra’s meebrengt op het gebied van werk. Kortom, het “onderscheidend vermogen”. 

 

We gaan de unique selling points van de cliënt in kaart brengen en die vertalen naar een 

aantrekkelijke Personal Brand. In dat kader worden de volgende hoofdthema’s behandeld: 

• Wat is Personal Branding 

• Zelfanalyse en hoe zichtbaar ben jij online 

• Online onderzoek naar talenten en competenties 

• Wie ben ik als Personal Brand 

• Aansluiting op onze online vacaturezoekmachine het PowerJobcenter 

• Zichtbaarheid online en offline 

• Praktisch actieplan om de zichtbaarheid als Personal Brand te vergroten 

 

Na deze module weet de cliënt wat hij of zij kan betekenen voor een nieuwe werkgever, wat 

sterke punten zijn en waar het onderscheidend vermogen ligt. De cliënt kan zichzelf krachtig 

neerzetten en zijn of haar meerwaarde online en offline over het voetlicht brengen. 

 

Methodiek 

We werken volgens de eigen methodiek “Your Flow” van Power4People. Die bestaat uit blended 

learning waarbij er gebruik gemaakt wordt van verschillende werkvormen: 

• Elke week een persoonlijke, individuele coaching sessie met een vaste coach op een 

locatie van Power4People 

• Tussen de sessies door “inspiratie voor thuis”: veelzijdige toolboxen met informatie 

materiaal, filmpjes, opdrachten en pitches 

Door deze creatieve aanpak en de combinatie van de verschillende werkvormen wordt er in korte 

tijd een maximaal verschil gemaakt. 

 

Even sparren? 

Elke middag zit er bij ons een senior coach voor je klaar. 

Bel onze Vraagbaak op 030-6911666. Of kijk op www.power4people.nl.   

http://www.power4people.nl/

