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Wie niet gevonden wordt op Google bestaat niet !
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Waar kan een werkgever je overal vinden en hoe pak 
je dat?
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Personal Branding
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Aanreiken van een positief beeld 
van je professioneel profiel aan 

werkgevers.





Hoe begin je eraan?

1. Inzicht in je eigen profiel
2. Herken je eigen stijl en meerwaarde
3. Toets dit af met mensen in je omgeving
4. Bestudeer de vacatures op zoek naar de rode 

draad.
Tip:  De Carrièretijger



ABC van Personal Branding

Apart
Betrouwbaar
Congruent



Layout
• achtergrond: Houd hierbij rekening met je jobvoorkeur en de sector waarin je wil werken. 

Voorbeeld (creatief): https://www.linkedin.com/in/baswestland/nl
Voorbeeld (zakelijk): https://be.linkedin.com/in/evafrederix/nl
Je kan zelf een omslagfoto maken via de website: www.canva.com , klik op Linkedin Banner bij Ontwerp.

• foto: Zorg voor een neutrale achtergrond, kijk in de lens en kleed je naargelang de job waarop je 

solliciteert.

• icoontjes:en symbolen in je profiel. Dit alles maakt je profiel veel aantrekkelijker en visueler. Bij je 

werkervaringen kan je bijvoorbeeld de link naar het bedrijf toevoegen. Het voordeel is dat potentiële 
werkgevers kunnen klikken op de link en bekijken in welk bedrijf je al gewerkt hebt. 
https://www.linkedin.com/in/stefangoos/

• Hoe hoger je profielsterkte is (dus hoe completer je LinkedIn-profiel), hoe hoger het verschijnt in de 

LinkedIn-zoekresultaten van rekruteerders.

https://www.linkedin.com/in/baswestland/nl
https://be.linkedin.com/in/evafrederix/nl
http://www.canva.com
https://www.linkedin.com/in/stefangoos/


Inhoud
• Professionele kopregel: deze staat bovenaan je LinkedIn-profiel, naast je foto. Hier zijn twee 

mogelijkheden:

• 1.         Schrijf in maximum 120 tekens wie je bent, waar je voor staat en wat je professionele 

ambities zijn. Maak er een echte eyecatcher van. Voorbeeld:

https://www.linkedin.com/in/kittykilian

• 2.         Gebruik alle titels die bij jouw functie passen. Bv. administratief medewerker – office 

assistant – administrator – kantoormedewerker… Voorbeeld:

https://be.linkedin.com/in/livakuipers/nl

• Samenvatting: Dit is één van de rubrieken die als eerste wordt gelezen en is dus erg belangrijk. 

Maak er een pittige, originele boodschap van. Vertel hier wat je zoekt in een job en wat zijn jouw 
talenten zijn. Als een werkgever jouw profiel bekijkt, moet hij uit de samenvatting kunnen opmaken 
voor welke functie je geïnteresseerd bent. 

https://www.linkedin.com/in/kittykilian
https://be.linkedin.com/in/livakuipers/nl








● Gebruik:
○ persoonlijk netwerk
○ maar ook 

■ vacatures vinden/plaatsen
■ solliciteren/recruteren

● Belangrijk: privacy !!!

→ je stelt dit zelf in via de settings!

Facebook = schat aan informatie !
< ¾ gebruikt Facebook

< 90% daarvan kijkt naar foto’s (HUB onderzoek)



Twitter

• korte berichten
• # jobs…
• zoekfunctie



Wat je ook doet...



Filmpje kort en krachtig

• Elevator pitch
• Elevator Yell
• Video CV (niet gericht op een vacature)

https://www.vdab.be/cvfilmpje.shtml

De video pitch

https://www.vdab.be/cvfilmpje.shtml


https://www.vdab.be/webinar-solliciteren

Vragen?

https://www.vdab.be/webinar-solliciteren

