
Maak
van jezelf
eenmerk

S
heryl Sandberg, ope-
rationeel directeur
bij Facebook, spreekt
inhaar boekLean
In van ‘het tiarasyn-
droom’. Bij veelwerk-

nemersheerst de gedachtedat
ze vanzelf eensbeloond zullen
worden voorhunhardewerken
enhunflexibelehouding.Dat
hun leidinggevende ze vast een
keer eenkroontje ophet hoofd
zet, inde vormvaneenpromotie
of de zeggenschapover dat ene
toffe project.Maar indepraktijk
gebeurt dat nauwelijks.
Ookpersonalbranding-coach

ArunaGopal (44)was inhaar
loopbaanbij diverse grote bedrij-
ven endeoverheid inde veron-
derstellingdat zepositief zou
opvallen als zemaarhard genoeg
haar best zoudoen.Maarpasbij
haar laatstewerkgever, Rabo-
bank, zette ze zich, onbewust, op

‘Personalbranding’ voorondernemers,
artiestenenpolitici: datkendenweal.Maar
slimmezelfpromotiekanookprofessionals
in loondienst veel opleveren.Hoedoe jedat,
zonder irritatie bij collega’s op tewekken?

dekaart, toen ze eennieuwproject
begonendaarvoor advieswilde
inwinnenbij collega’s.
‘Het begonmet een vraagop

intranet. Al snel dacht ikmeemet
collega’s over soortgelijke vraag-
stukkenenwildenanderenbij de
bankgraagmetme samenwerken.
Niet veel later zat ik ophet hoofd-
kantoor ommee tedenkenover
thema’s als socialemedia en cul-
turele diversiteit. Op eengegeven
moment kreeg ik zelfs verzoeken
vanmensenbuitendebank.Dat
wasde aanleidingomvoormezelf
te beginnen. Van tevorenhad ik
nooit gedacht dat ik ondernemer
zouworden.’

Ken jezelf
Wie in eenorganisatiewil komen
bovendrijven,moet het heft dus
in eigenhandnemen. Laat je
meerwaarde zien, zodat anderen
eenberoepop jouwexpertise kun-
nendoen, luidt deboodschap van
Gopal. Ze komtwekelijks (digitaal)
bij bedrijvenover de vloer omme-
dewerkers over personal branding
te vertellen.
OokadviseurCeesHarmsen

(63), auteur van vier boekenover
personalbranding,weetdat er
voormensen in loondienst veel te
halen valt uit zelfpromotie. ‘Het is
eenmisverstanddat eenwerk-
nemerdatnietnodigheeft. Een
hogeambtenaar opeenministerie
moetbeleid voor elkaar zien te
bokseneneenwetenschapper aan
eenuniversiteitmoet geldnaar
zich toe trekken vooronderzoek.
Mensenbinnendeorganisatie en
indebuitenwereldmoetenweten
wie jebent .’
Maarhoekrijgt eenwerknemer

meerbekendheid in eengrote club

Laat jemeerwaarde zien,
zodat andereneenberoep
kunnendoenop jouw
expertise.

DoorSusan
Sjouwerman

mensen?VolgensGopal begint het
met zelfkennis. ‘Vraag aanmen-
sendie jougoedkennenmetwelke
woorden zij jou zoudenbeschrij-
ven, en vraag voorwelke taken ze
jou zoudenbenaderen. Zo toets
je hoe je indemarkt staat; vaak
zijnde antwoordeneenbevesti-
ging van je kwaliteiten engeven
ze je dusook zelfvertrouwen.’Na
zo’n snelle ‘marktscan’ bepaal
je voor jezelf welke vaardigheid
je extra wilt belichten enwelke
doelen je daarmeewilt bereiken.
Probeer vervolgensookweerniet
te krampachtig aan zo’nplan vast
te houden, adviseertGopal. ‘Het
geeft richting,maar ga vooral op
ontdekkingsreis en ziewat er op je
padkomt aanmensen, vragenen
samenwerkingen.’

Spin in hetweb
FrankBurkels (48) is organisa-
tieadviseur bij Lysias Advies, een
bureaudatmetnameoverheids-
instanties tot deklantenkring
rekent.Hij is vanmeningdat een
goedpersoonlijk profiel hem
helpt beter samen tewerkenmet
collega’s en externen. ‘Mijnprofiel
zorgt ervoor dat collega’sweten
waarover zijmij kunnenbellen.
Ennatuurlijk is het ookhandig
voor contactenmetpotentiële op-
drachtgevers.’ Burkels zet verschil-
lendemiddelen in voor personal
branding. ‘Ik probeer redelijk
consequent gebruik temaken van
onzebureaudagenomovermijn
ervaringen te vertellen.Dat doe
ik ookopons intranet Yammer
enop socialemedia,metname
LinkedIn.Opdezemanier leer ik
collega’s beter kennen.’
OokRachel Pouwer (28) kent

dekracht vanpersonal branding.

‘Al snel zat ik ophet hoofd-
kantoor ommee te denken’

ADVIESVANARUNA
GOPAL: INZEVEN
STAPPENNAAREEN
‘PERSONALBRAND’

1. Bepaal jedoelen;
watwil jebereiken

meteenpersonalbrand?

2. Werkaaneen
LinkedIn-profiel

waaruitblijktwat jij
kuntbetekenenenvoor
wie.

3. Bouwaaneen
waardevolnetwerk

binnenenbuitende
organisatie.

4. Luisternaarcol-
lega’s.Leerwater

speelt indeorganisatie
enprobeersamenoplos-
singenaantedragen.

5. Blijf inbeeld.Stel
vragenopintranet,

deelwat je leert ineen
blogof ‘whitepaper’en
geefeenpresentatievoor
eenandereafdeling.

6. Steektijd incontac-
ten.Drinkkoffie

metonbekendecollega’s
enreageerophunsuc-
cessenopLinkedIn.

7. Weesconsistent.
Investeer iederedag

wattijd in jezichtbaar-
heid.Ookkanhetnuttig
zijnopvastemomenten
indeweekofmaandwat
vanjete latenhoren.

pagina 70 en 71
10-07-2021, © Het Financieele Dagblad

Nadrieënhalf jaar bouwenaan
haar profiel bij eengroot advoca-
tenkantoor opdeZuidas,waar
zewerkt als juridisch adviseur, is
zenaar eigen zeggeneen spin in
hetwebals het omduurzaamheid
gaat. ‘Ik vindduurzaamheidbe-
langrijk en voelde ookdebehoefte
me in zo’n groot bedrijf te onder-
scheiden.De zakenwaarmee ik
meopkantoorwil bezighou-
den, komenniet zomaar
opmijnpad, dus ik
benopde zeepkist
gaan staan. Ik
praat over duur-
zame initiatieven
met collega’s, zet
een ludiekbericht
op intranet als
wenieuweprul-
lenbakkenhebben
omafval te scheiden en ik
hebeen interneduurzaamheids-
commissie opgezet.’

Internemobiliteit
Het creëren van eenmerk levert
dus voordelenop voor demede-
werker zelf: duidelijke expertise
en interesse leiden volgens advi-
seurHarmsen tot opdrachtendie
beter bij je aansluiten en jewerk-
plezier vergroten.Op termijn zit
ermisschien zelfs eenpromotie
in.Werknemersmet eenduide-
lijk profiel hebbennamelijk ook
waarde voordeorganisatiewaar
zewerkzaamzijn. ‘Alsmedewer-
kersmeer gebruikmaken vanhun
talenten, kandeorganisatie die
talenten strategischer inzetten.

Dat vergroot de internemobiliteit:
mensenkomeneerder op eenplek
terechtwaar ze kunnenexcelle-
ren’, aldusHarmsen.
Omvanpersonal branding te

kunnenprofiteren is authentici-
teit belangrijk.Demedewerker
moet zich senang voelenbij het
beelddat hij of zij van zichzelf
schetst.Harmsen: ‘Laat zienwelk

onderwerp enwelke vaar-
dighedenecht bij jou

passen. Als iets te
ver van je af staat
en je een rolmoet
gaan spelen,
prikkenmensen
daardoorheen.
Danwordt het
een vervelende

manier van strate-
gische zelfpromotie.’

Gopal vult aan: ‘Het is
niet debedoelingdat je eenmas-
ker opzet. Personal branding gaat
juist omdicht bij jezelf blijven en
anders durven zijn.’
Zelfpromotiemoet volgensde

experts ookniet verwardworden
methaantjesgedragof arrogantie
–daar zitten collega’s natuur-
lijk niet op tewachten. ‘Mensen
denken somsdat ze eengrotebek
moetenhebbenen telkensopde
voorgrondmoetenkomen’, zegt
Harmsen. ‘Of dat personal bran-
ding alleen iets is voor extraverte
mensen.Nee: het betekent dat je
jezelf goedkent en je kwaliteiten
laat zien, zodatmensen jouw
kwaliteitenwillen inzetten en je
daarvoorbelonen.’q

‘Mensen prikken erdoorheen
als je een rol speelt’
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