
personal branding
5 TIPS & TRICKS

HEY YOU!

Twijfel jij vaak over wat jij kunt delen 

over jezelf? En of dat wel enigszins 

origineel is? Houd jij je dus wat meer 

op de achtergrond, omdat het gewoon 

makkelijker is? Met deze tips en tricks 

inspireren we jou om aan de slag te gaan 

met persoonlijke content.

Wil jij uitgebreid  met dit onderwerp 

aan de slag? En meer leren over hoe jij 

jouw personal brand voor je kunt laten 

werken? Met ons traject een consistent 

online brand helpen we jou in zes weken 

naar een sterk online merk waarmee jij 

klanten niet meer hoeft te overtuigen. 

Je klanten worden jouw fans en trouwe 

volgers. Ready to get to work?

Lees hier meer over dit traject.

DOOR FRAMING STORIES
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1. SCHRIJF VOOR JOUW IDEALE KLANT

Denk bij het schrijven van jouw teksten 

aan jouw ideale klant. Kies de dingen in 

je leven die passen bij jouw klanten. Even 

een voorbeeld: één van de hobby’s van 

Anouk komt niet aan bod, ze volleybalt 

namelijk heel veel. Maar dit past niet 

perse bij onze doelgroep. Daarom delen 

wij hier niets over. Wat wel weer past 

bij onze doelgroep is dat we houden 

van schilderen en dat Anouk een hond 

heeft. Je kunt kiezen welke dingen je 

naar voren brengt en welke je op de 

achtergrond laat. 

Daarnaast hoeven de dingen die je deelt 

niet alleen maar positieve eigenschappen 

of dingen te zijn. Je kunt juist ook heel 

goed negatieve kanten delen om jezelf 

wat toegankelijker te maken. Maar doe 

dit wel op een doordachte manier en met 

mate.

2. JIJ BENT JOUW BEDRIJF!

Het internet heeft natuurlijk niet altijd al 

bestaan, in 1991 werd het écht ontdekt en 

pas vanaf 2008 brak social media door. 

Voor die tijd gingen mensen gewoon naar 

de winkel voor producten en sommige 

diensten. Je had face-to-face contact. 

Tegenwoordig gebeurd dit hele proces 

online. Maar dat face-to-face contact 

blijft net zo belangrijk! Bied je een 

dienst aan? Deel foto’s of videobeelden 

van jezelf bij de pagina over de dienst, 

workshop of cursus. Veel mensen die je 

pagina bezoeken weten al wat jij doet, 

welk werk je maakt. Anders zouden ze 

niet op je website zijn. Maar één grote 

reden om jou dan daadwerkelijk te 

boeken kan het vertrouwen zijn wat ze 

in jou hebben. Je kunt inspiratie opdoen 

bij ondernemers die hier druk mee 

bezig zijn. Jenna Kutcher is een goed 

voorbeeld. Maar kijk vooral even rond bij 

andere ondernemers. Wie weet haal je 

hier nog wat inspiratie uit.

Je kunt je gezicht ook toevoegen aan 

jouw mailcontact. Wanneer je mailt naar 

potentiële klanten kun je ze onderin 

de mail verwijzen naar een pagina die 

meer verteld over wie je bent. Je kunt 

ook een foto van jezelf toevoegen in je 

handtekening. Ze weten gelijk met wie ze 

te maken hebben. Het mailcontact wordt 

een stuk persoonlijker. En je wint sneller 

vertrouwen!

Face to face



3. JIJ BENT INTERESSANT!

Twijfel je of jij interessant genoeg bent? 

Of jouw persoonlijke leven wel past bij 

jouw volger en ideale klant? Maak het 

makkelijk voor jezelf door te bedenken 

welke dingen jij bij anderen leuk vindt 

om te lezen. Vaak hoeft dat helemaal niet 

ingewikkeld te zijn. Met de volgende tips 

maak je het jezelf nog makkelijker:

+ Schrijf vanuit het idee dat je met elkaar 

koffie aan het drinken bent. Je hoeft 

geen ingewikkelde onderwerpen aan de 

kaak te stellen of dromerige quotes te 

citeren. Mensen willen jou leren kennen 

en dat moet niet moeilijk zijn.

+ Schrijf vanuit jouw eigen mening, 

normen en waarden. Misschien moet je 

hier wat langer over nadenken. Begin niet 

met typen in een blanco document.

Maar spreek eens wat in op je telefoon. 

Luister het terug en typ het over. Ten 

eerste maakt dit het makkelijk om te 

schrijven op een manier die past bij 

wie je bent. Ten tweede kun je op deze 

manier makkelijker tot een kern komen.

+ Dwing jezelf om binnen een bepaald 

thema te blijven praten. Of stel jezelf een 

vraag. Bijvoorbeeld: Hoe denk jij over 

vrijheid in je leven. Wat is dit voor jou?

Je kunt jezelf vragen stellen waar jouw 

volgers zich mee bezig houden. Of stel 

vragen die aansluiten bij de branche 

waarin jij werkt.

ja echt



4. BLIJF JEZELF

Het kan heel erg makkelijk zijn om bij 

anderen in jouw branche af te kijken.

Een coach die een prachtige feed 

heeft en dromerige quotes deelt, een 

interieurstylist die perfecte plaatjes 

van compleet witte interieurs deelt. 

Allemaal prachtig, maar allemaal niet 

wie jij bent. Om ervoor te zorgen dat jij 

echte klanten gaat halen uit jouw online 

kanalen moet je jezelf zijn en daar trouw 

aan vasthouden. Alleen op die manier 

kun je écht vertrouwen ontwikkelen 

bij je volgers. Naast een consistent 

geheel creeër je hiermee ook de juiste 

verwachting.

Je kunt het vergelijken met iemand die 

kleding draagt die totaal niet aansluit 

bij het soort werk wat diegene doet. 

Een rommelige outfit past niet bij een 

personal organizer. Net als schattige 

quotes niet passen bij een nuchtere 

eventplanner. Het is voor een klant veel 

makkelijker om je te vertrouwen, en 

te begrijpen als jij online jezelf bent. 

Wanneer jullie elkaar dan in het echt 

ontmoeten of gaan samenwerken dan 

klopt het plaatje voor de klant. De kans 

op een tevreden klant is daarmee ook 

een stuk groter.

5. HAVE FUN!

Niemand heeft gezegd dat jij altijd 

maar serieus moet zijn. Met een grapje 

kun je het ijs breken. Dat is in de kroeg 

zo, maar dat is online ook zeker zo! 

Door luchtige posts te combineren 

met serieuze berichten houd je het 

interessant en oprecht. Niemand is 

24/7 serieus, daarnaast is ook niemand 

24/7 de lolbroek. Hoe dan? Door 

tijdens een fotoshoot niet alleen maar 

serieuze portretfoto’s te maken kun je 

een heleboel toevoegen aan je personal 

brand. Er is letterlijk onderzoek gedaan 

naar de invloed van een lachende foto. 

Het zou volgens onderzoeker Brian 

Knutson het gevoel geven dat je weet 

waar het over gaat, dat je sterk in je 

positie staat en dat je open staat voor 

samenwerkingen. Want je geeft het 

gevoel open te staan voor contact met 

anderen. 

Ontdek welke humor bij jou en jouw 

volgers past en probeer hier op in te 

spelen.

Lachen voor nieuwe klanten



DOE MET ONS MEE!

Doe jij eigenlijk maar wat op social 

media? Hoe doen andere mensen dat 

eigenlijk? En kun je echt klanten halen 

uit social media? Het antwoord is JA! En 

in ons online traject leren we jou hoe je 

dat doet.

HET IS TIJD OM TROTS TE 
ZIJN OP JOUW MERK!

+ Weten wat jij online kunt uitstralen om meer klanten aan te trekken?

+ Authentiek zijn op jouw social media zodat je de JUISTE volgers aantrekt?

+  Geld en tijd besparen doordat jij zelf prachtige posts en foto’s kunt maken?

+ Op een snellere manier jouw socials onderhouden, zodat je tijd overhoudt?
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CONSISTENT ONLINE BRAND

+ Ga jij meer klanten aantrekken via jouw socials omdat 

het er mega consistent, origineel en profi uit ziet.

+ Ben jij niet meer één van de duizenden maar val jij 

juist op tussen de rest.

+ Weet jij hoe je nieuwe volgers aanspreekt die 

uiteindelijk ideale klanten worden.

NA DEZE CURSUS:

WWW.FRAMINGSTORIES.NL/CONSISTENTONLINEBRAND

MELD JE AAN VÓÓR 6 NOVEMBER!

NU VOOR MAAR 149,00!
IN PLAATS VAN 495,00!

http://www.framingstories.nl/consistentonlinebrand
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