
STAND OUT

L E G  M E T  E E N  S T E R K  M E R K  D E
B A S I S   V O O R  E E N  S U C C E S V O L  B E D R I J F



Regelmatig ontvang ik mailtjes van mensen die moeite hebben 

om zichzelf onderscheidend te profileren. Die luiden dan vaak 

ongeveer als volgt: : 

'En dan kom je tot de conclusie dat je al jaren gewend bent om 

van alles aan te prijzen zonder dat jezelf ooit in de spiegel hebt 

gekeken wat ik nu toe voeg en waarom ik nu de meerwaarde ben 

voor mijn klant. Nu ben ik op zoek naar hulp om mijzelf beter in de 

markt te zetten. Ik wil kunnen kiezen in mijn opdrachten zodat ik 

nog meer plezier heb ik mijn werk. En dus niet die ene opdracht 

moeten aannemen omdat ik anders geen inkomsten heb.’ 

Inmiddels hebben veel zzp’ers wel geleerd dat ze iets aan 

marketing moeten doen. Dat ze actief moeten zijn op social media, 

bloggen en dat soort dingen. Maar vaak leer je alleen de trucjes 

terwijl je nog helemaal geen aansprekend verhaal en geen merk 

hebt.  En vervolgens word je helemaal gefrustreerd omdat je 

marketing niet werkt.   

Jaap mailde mij: 'Ik ben al een paar jaar met mijn bedrijf bezig 

maar lukken wil het niet echt. Ik heb altijd veel ideeën, maar om dit 

voor mezelf neer te zetten heb ik hulp nodig. Ik  merk dat mijn 

aanbod en mijn verhaal niet scherp genoeg zijn want ik krijg te 

weinig klanten voor mijn diensten. Ook ben ik nogal onbeholpen 

als het gaat om ook internet en social media voor me te laten

werken. Ik heb het gevoel dat ik meer moet doen aan mezelf 

verkopen. Want ik zie mensen met veel minder  ervaring of 

kwaliteiten om mij heen die het veel beter doen als ondernemer. 

Dat frustreert want ik heb zoveel in huis maar ik krijg het niet goed 

over de bühne! "  

Herken je dit? Lees dan door en ik vertel je wat een sterk merk je 

kan opleveren en welke fouten je beter kan vermijden.   

Niets is zo 
lastig als ‘jezelf 
verkopen’
D O O R  S A S K I A  P O S T M A  

D E  P E R S O N A L  B R A N D I N G  C O A C H



1) Je wilt met meer gemak nieuwe opdrachten verwerven. 

2) Je wilt niet achterblijven bij jouw conculega's in de markt die flink aan de weg timmeren. 

3) Je wilt je beter onderscheiden van je collega’s in de markt. Want jullie vissen vaak toch in 

dezelfde vijver en dan wil je liever niet achter het net vissen. 

4) Je hebt te weinig opdrachten. Je wilt groeien met je bedrijf maar je weet niet zo goed 

waar je moet beginnen. Je blijft maar hangen op hetzelfde niveau. Een niveau waar je niet 

tevreden over bent. Stuck in the middle. 

5) Je wilt niet altijd maar met jezelf moeten leuren en achter klanten aanjagen. Je wilt dat 

organisaties aan jou denken bij bepaalde problemen of als er leuke projecten spelen. 

6) Je hebt  er een hekel aan om jezelf te moeten “verkopen.' Het voelt ongemakkelijk om 

mensen lastig te vallen met jouw verhaal en met je diensten.  

7) Je bent ook niet echt dol op het bezoeken van netwerk-bijeenkomsten. Vaak lopen daar

andere zzp'ers rond die proberen om iets aan jou te verkopen. Op zich heel gezellig maar het 

voelt weinig effectief.  

8) Je voelt bij jezelf dat er méér in zit. Je weet dat je tot meer in staat bent dan je er nu 

uithaalt. Je wilt opdrachten  doen waar je echt weer eens flink door wordt uitgedaagd. 

9) Je wilt een goed tarief kunnen berekenen. Dan is het goed te weten dat mensen bereid 

zijn hogere prijzen te betalen voor een (personal)  brand dat zij kennen en vertrouwen, 

vergeleken met merken waarmee men niet bekend is.   

Negen redenen om nu echt  
met je Personal branding aan de slag te gaan 



  

Remco Claassen is ook een sterk Nederlands 

merk. Managers betalen grif 1000 euro om een 

dagje Remco mee te maken en hij trekt altijd 

volle zaken. Als performer is hij het best te 

beschrijven als een kruising tussen Stephen R. 

Covey en cabaretier Hans Teeuwen. 

Remco startte zijn loopbaan gewoon als ICT-er. 

Van zijn werkgever mocht hij een NLP training 

volgen en daar was hij zo enthousiast dat hij in 

de avonduren voor de lol hierover trainingen 

ging geven. Dat was het begin van een loop- 

baan als topmanagementtrainer. 

Inmiddels is hij uitgegroeid tot een van de 

meest gevraagde sprekers op het gebied van 

leiderschap en persoonlijke ontwikkeling.  

Wat een sterk merk kan opleveren   

  

. 

David de Kock & Arjan Vergeer van 365 Dagen 

Succesvol doen het heel goed. Het is hun 

missie dat Nederland het gelukkigste land ter 

wereld wordt. Zelf worden ze er ook gelukkig 

van want hun bedrijf doet het heel goed. In 

2016  hadden David & Arjen circa 600 mensen 

die allen investeerden in hun jaarprogramma 

om gelukkig te worden in hun leven. 

Voor 2012 had nog niemand van 365 dagen 

succesvol gehoord. En nu, een paar jaar later is 

hun boek één van de bestverkochte boeken en 

de afgelopen jaren volgen duizenden mensen 

hun programma's. 

   

365 dagen succesvol Humorvolle 'kenniskliko' 

  

Bijna iedere zelfstandige professional realiseert zich tegenwoordig dat het belangrijk is om 

een sterk merk te zijn.  Toch lukt het weinig mensen om hun personal branding goed neer 

te zetten. Weet jij hoe je bekend staat in jouw markt? Ben je bekend in een grotere kring 

dan alleen je warme netwerk? Weten mensen wat je in huis hebt en wat jouw toegevoegde 

waarde is?  Personal branding zorgt ervoor dat jij als een expert gezien wordt en dat levert 

mooie dingen op voor je bedrijf. Kijk eens naar 2 voorbeelden van Nederlandse bodem.



  

Heb jij ook een eigenzinnig of innovatief 

adviesbureau dat hecht aan persoonlijke contact

en gaat voor resultaat? Op websites van 

adviesbureaus lees ik de volgende kretologie: 

Adviesbureau X onderscheidt zich door in iedere 

organisatie de mens centraal te stellen. 

Adviesbureau X is eigenzinnig als het gaat om 

veranderingen in de top van organisaties. Onze 

sleutel tot uw succes is: persoonlijk contact, een 

groot netwerk, branchespecifieke kennis van 

onze partners, en – natuurlijk - vertrouwen. 

We onderscheiden ons door een actieve rol als 

uw adviseur (met ‘raad en daad’) wat mede zorgt 

voor een lange termijnrelatie met u en uw 

organisatie. Hoe onderscheidend is dat nu ECHT?

De fout die bijna elke zzp’er maakt en die je echt klanten kost 

  

. 

Een inkoppertje. Stel, jij zoekt een accountant. 

Zou je dan overtuigt raken als op de site staat 

dat de accountant betrouwbaar, integer en 

betrokken is? 

En dat ze goed zijn in het opstellen van 

jaarrekeningen? Dat mag je feitelijk toch van 

iedere accountant verwachten? Zo vond ik op 

de site van een accountant: 

“Op basis van regelgeving kan uw organisatie 

verplicht zijn om een jaarrekening op te 

stellen. Onze adviseurs stellen de jaarrekening 

op die voldoet aan de wettelijke voorschriften.. 

Ook kunnen wij voor u de jaarlijkse fiscale 

aangiften en een balans met de winst- en 

verliesrekening verzorgen.”  

Ben jij een betrouwbare, integere en 
betrokken accountant?  

Heb jij ook een adviesbureau dat 
gaat voor het beste klantresultaat? 

“Iedereen begrijpt dat merken gaan over onderscheidend vermogen. En toch wemelt het 

in de zzp-markt van de merken die zich proberen te onderscheiden op zaken die feitelijk 

gewoon horen bij je rol of het vak dat je beoefent. Klanten worden niet geraakt door een 

middelmatig profiel of een vage profilering. Hiermee belemmer je de groei van je bedrijf. 

Laat ik je wat voorbeelden geven:



Veel (team) coaches en trainers  hebben vaak geen duidelijk profiel en presenteren zich aan de hand van een  verhaal dat 

klanten niet meteen helder maakt  wat een traject bij jou oplevert. Klanten zien niet wat jij te bieden hebt en snappen niet

waarom ze voor jou moeten kiezen. Om voorbeelden te verzamelen  heb ik eens wat rondgekeken op een site waar je een 

coach kunt zoeken. 

Ruim 95 % van de coaches profileert zich op deze site als volgt: 

"Mijn aanpak is doelgericht waarbij ik op zoek ga naar de essentie van je vraag of probleem. Daarvoor zijn vertrouwen en 

betrokkenheid belangrijke waarden zodat we ook de diepere lagen kunnen raken. Ik spiegel en confronteer waar nodig is, 

stel scherpe of betrokken vragen en reik mogelijkheden aan." 

"De rode draad in mijn werkwijze: doelgericht, praktisch, spiegelend, betrokken met aandacht en vooral enthousiast :) Ik 

laat de kans niet voorbijgaan om jou te inspireren je gewenste veranderingen te realiseren." 

 "Ik coach met allerlei werkvormen, afhankelijk van wat past. Soms ook wat nodig is om je uit je ‘comfort zone’ 

te halen om ruimte te maken voor je stap." 

  

"Afgestemd op jouw behoeftes krijg je geef ik je handvatten, oefeningen en inzichten waarmee je direct aan de slag kunt." 

 "Ik help je in je kracht te gaan staan en weer zelf achter het stuur te komen, en een betere leidinggevende of professional 

te worden."   

"Mijn manier van werken is respectvol, betrokken, met humor en doelgericht. Ik kan je een spiegel voorhouden, maar ook 

een scherpe vraagstelling. Hierdoor kom jij op je eigen antwoorden en actiepunten om je doel te bereiken. " 

Hoe ONDERSCHEIDEND ben je als coach voor jouw klanten met een dergelijke profilering?

Staat dit ook in jouw profiel als coach?



Kijk eens naar jouw profiel. Hoe onderscheidend is jouw personal brand? 

Wat zou het je opleveren als jij jezelf beter in de markt kunt zetten?

In het volgende E-book laat ik je zien welke mogelijkheden er zijn om een 

sterk merk van jezelf te maken. 

Zonder personal brand geen succesvolle business
Het klinkt misschien als een nogal stevige uitspraak ' Zonder personal brand geen succesvolle business'. Ik heb 

het echter vele malen in mijn omgeving gezien dat leuke talentvolle ondernemers hun bedrijf niet goed lopend 

kregen. Omdat hun personal branding te vaag en te weinig wervend was. En juist voor jou als dienstverlenende 

ondernemer is een sterk merk essentieel. Je hebt immers geen product dat je kunt laten zien. Jij bent je brand! 

Het belang van personal branding werd mij zelf duidelijk toen ik mijn baan had opgezegd en zonder al te veel 

voorbereiding het ondernemerschap aanging. In 2007 besloot ik voor mezelf te beginnen. Omdat ik liever niet in 

mijn eentje wilde ondernemen, koos ik ervoor mij aan te sluiten bij een franchise formule.  

Dat was geen succes. Mijn ‘fout’ was dat ik instapte in een concept dat door anderen was bedacht en waarin ik 

niet tot mijn recht kwam. Door deze ervaring leerde ik het belang van het ontwikkelen een sterke personal 

branding zodat je zelf je eigen markt kunt creëren.  

Met een sterk merk trek je de aandacht trekken van mensen die jouw toegevoegde waarde herkennen en 

erkennen, en die graag met jou willen werken. Investeren in kennis en inzichten over personal branding betaalt 

zich terug in marktbereik, omzetverhoging en interessante opdrachten.  


