
 

 

 

Masterclass  

Personal Branding 
 

Een boodschap die klopt 

 

Als member van BG Magazine Plus en BG Magazine VIP krijg je van ons elke maand een 

succesformule voor één HR-thema. In de masterclass van die maand vertellen we je alles wat we in de 

afgelopen jaren hebben geleerd over dat ene onderwerp. Deze masterclass gaat over personal 

branding. 

Deze maand gaan we het hebben over personal branding. Daarvoor hebben we gesproken met 

Sascha Bertus, de imago-expert van Nederland. Ze is auteur van het boek ‘Verpak je Succes’, 

managing partner van Room to Grow en helpt professionals zoals jij met aansprekende programma’s 

als de Sollicitatie Wasstraat, Profileren zonder Opscheppen en Overtuigend Stemgebruik om meer 

zichtbaar te zijn en beter te presenteren.  

 

Waarom dit onderwerp? Omdat wij zelf in eerste instantie een beetje dachten… personal branding is 

voor opscheppers. Maar we horen zo vaak van HR professionals dat ze niet gezien worden, of dat HR 

als vak niet genoeg gezien wordt. Terwijl wij als we jullie ontmoeten vooral gedreven en stevige 

professionals zien die echt wat te melden hebben. Ergens gaat er dus iets mis. Misschien wel in het 

positioneren van jezelf als HR professional. Dus misschien is personal branding dan toch wel een 

belangrijk thema. 

 

 



Masterclass Personal Branding 

Het format van deze masterclass is trouwens iets anders dan je gewend bent, omdat we het leuk 

vonden om het deze keer in de vorm van een diepte-interview te doen. We hebben Sascha alles 

gevraagd wat jij over dit onderwerp zou moeten weten. Daarom vind je hier de samenvatting van dit 

interview dat Pauline en ik met Sascha hadden.  

 

Wil je het hele interview beluisteren, dan kun je deze online vinden in jouw persoonlijke HR 

Masterminds omgeving. 

 

TIP: in de online versie van de masterclass vind je alle tips van Sascha Bertus. Je kunt deze beluisteren 

in de online omgeving. 

 

[Bob] Voordat we gaan beginnen met wie is nou Pauline en wie is nou Sascha en wie ben ik, Pauline: 

hoelang kennen wij elkaar? Een jaar of tien? Valt jou wat op, vandaag? 

 

[Pauline] Dat je een stippeltjesblouse aan hebt. En het zou kunnen dat je haar anders zit en ik kijk 

heel even naar je schoenen.. Ik denk dat je nettere schoenen aanhebt dan anders, en misschien een 

andere riem, maar… 

 

[Bob] Oh echt? Oké. Nou ja goed gezien hoor. We zien elkaar best wel vaak en je hebt alle outfits wel 

een keer gezien die ik zo’n beetje heb, maar ik heb me vandaag speciaal aangekleed. 

 

Want we gaan vandaag Sascha Bertus ontmoeten. Die is bij ons in de studio en we gaan het vandaag 

hebben over personal branding. Ik heb al welkom gezegd, Sascha, maar bij deze nogmaals welkom. 

 

[Sascha] Ja, dank je wel. 

 

[Bob] Sacha, valt jou wat op? Ik heb natuurlijk heel erg mijn best gedaan om hier te zitten zoals ik 

hier nu zit. 

 

[Sascha] Ja, dat heb ik wel vaker: als mensen weten dat ik kom, dat ze dan toch een beetje in de 

stress schieten van: ‘Oh jee, er komt iemand die gaat kijken hoe ik eruit zie en hoe ik overkom… En 

het is natuurlijk niet mijn bedoeling dat mensen in de stress schieten, maar het gebeurt wel, maar 

aan de andere kant vind ik het ook wel weer leuk en goed, want dat is eigenlijk ook een beetje hoe 

we in Nederland denken: het gaat om de inhoud, het gaat om waar ik goed in ben, het gaat niet om 

hoe ik eruit zie en hoe ik overkom en dat is wel echt een heel grote misvatting. 
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Dus ik ben heel blij dat je er zo bewust aandacht aan hebt besteed en dan is het natuurlijk nog de 

vraag: klopt het met wat je uit wil stralen?  

 

[Bob] Ja, dat is de vraag aan jou natuurlijk. Ik had er trouwens geen stress van, maar ik had wel zoiets 

van: ‘Ik wil een statement maken’ en ik ben heel erg benieuwd wat jij dan nu ziet, hè? hmm, dat kan 

heel verkeerd uitpakken, realiseer ik me nu…maar ik ben benieuwd wat jij nu over mij denkt aan de 

hand van mijn kleding. 

 

[Sascha] Ik vind het al super dat je er inderdaad bewust over nadenkt, want dat zouden we allemaal 

moeten doen. Als je ergens naartoe gaat: wie ga ik ontmoeten, wat is de context, wat is het doel dat 

ik daar heb? Het moet geen verkleedpartijtje worden dat je er op die manier mee bezig bent, maar 

dat je je er heel erg van bewust van bent: hoe wil ik gezien worden door die ander?  

 

Dus daar ben ik wel benieuwd naar, welke indruk jij op mij hebt willen maken. Want hoe het op mij 

overkomt, ik ken jou niet, we hebben elkaar alleen telefonisch, online en via de mail gesproken, en ik 

heb een beeld gezien op je LinkedIn-profiel, dat is alleen een foto. Nou dat komt heel mooi overeen 

en dat is fijn, want dan kom ik binnenlopen en dan zie ik jou en dan denk ik: ‘Oh, dat is Bob’, want ik 

herken je van de foto. 

 

[Bob] Dat is al heel belangrijk, hè? 

 

[Sascha] Dat is inderdaad belangrijk. En vervolgens heb ik misschien een bepaalde verwachting, 

omdat ik weet dat je de baas bent van deze tent, dus dat geeft toch een ander perspectief. Straalt ‘ie 

dat uit? En komt dat ook op die manier over? Dat heeft alles te maken met je houding, je kwam gelijk 

heel toegankelijk en vriendelijk over en ook van: ‘Ik leid je gelijk even rond’… 

 

Dus in die zin pak je wel gelijk de rol die ik ook zou verwachten en natuurlijk viel mij ook jouw 

stippeltjesoverhemd op. Ik zal deze even beschrijven voor de lezers en luisteraars:  

 

Het is bijna letterlijk het overhemd dat ook in mijn boek staat geschetst. Het is een zwart overhemd 

met grote witte stippen. Het is inderdaad wel echt een statement. Het is geen alledaags overhemd, 

niet gewoon neutraal. Dus daarmee laat je wel zien: ‘Die wil een statement maken’. Hoe 

uitgesprokener het is, zeker in het best wel nuchtere Nederland, hoe meer mensen er wat bij gaan 
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denken. En daar neem je een risico mee. Want hoe uitgesprokener, hoe meer risico je loopt, omdat 

mensen het snel raar kunnen vinden. 

 

 

[Bob] En wat is het risico dat je loopt met zo’n statement? 

 

[Sascha] Nou ja, dat het dus meer over de verpakking gaat dan over de inhoud. Het voordeel ervan is, 

elk nadeel heeft zijn voordeel, ook hierbij, dat het wel in herinnering blijft. En dat je heel makkelijk 

terug te vinden bent in een menigte. Als je de kamer uitloopt, dan wil je dat… 

 

Als je bijvoorbeeld bij een sollicitatie een van de sollicitanten bent, dan is het helemaal niet gek als ze 

zeggen: ‘Dat is die goeie vent met die stippeltjesblouse’. Dan heb je het goed gedaan. Op het 

moment dat ze zeggen: ‘Dat is die rare vent met die stippeltjesblouse’…Dan is het niet goed. 

 

[Bob] ‘Dus niet, die vent kwam niet uit zijn woorden, maar hij had wel een leuke blouse aan’. 

 

[Sascha] Je wilt dus zorgen voor een stuk herkenning, voor een stuk herinnering, maar ook wel dat 

het bevestigt waar het om gaat en jouw inhoudelijke kennis. 

 

[Pauline] Sascha, zou jij nu drie woorden – je ziet hem nu zitten in zijn stippeltjesblouse – kunnen 

noemen die in je opkomen als je naar Bob kijkt? 

 

[Sascha] Eh, creatief komt in mij op en uitgesproken en… 

 

[Bob] Kijk naar mijn schoenen... 
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[Pauline] Tot nu toe klopt het, Bob zit zachtjes te juichen, want dit zijn goede woorden… 

 

[Sascha] Nou ja, wel van een mensenmens, van de mensen en van het team. Als ik even naar je 

schoenen kijk – jij hebt mijn boek gelezen – … Je hebt een heel zachte, suède, halfhoog laarsje aan. 

En zacht suède is heel vriendelijk en aaibaar bijna. Groen is de kleur van de natuur, maar ook van het 

team, dus… 

 

[Bob] Ik voel hem aankomen. Het woord is… 

 

[Sascha] Zeg het maar. 

 

[Bob] Verbinding! 

 

Gaaf, he? Het is echt supergaaf wat hier gebeurt. Ik zei gisteren tegen Pauline en Marco: ‘Ik ga dit 

aandoen, want dat is wat ik wil zeggen en dan ga ik kijken of ze dat er dan ook uithaalt’. Dat is in 

principe een beetje makkelijk omdat ik toevallig letterlijk die blouse had natuurlijk.  

 

Maar wat ik wilde zeggen – ik ben creatief en ik ben zeer uitgesproken in alles wat ik doe, maar ik 

vind het toch wel fijn om samen te werken met mensen, dat wilde ik dus uitstralen en dat is dan nu 

gelukt. 

 

[Sascha] En dat is het ook, de meeste mensen gaan ’s ochtends niet bedenken: ‘Wat wil ik uitstralen 

en hoe moet ik dat verpakken?’ Maar als je het juist wel zo letterlijk aanpakt, kun je het ook heel 

goed toepassen. Het is ook niet dat iemand jou ziet en denkt: ‘Nou, dat is wel een heel creatief, 

verbindend en uitgesproken persoon’, maar onbewust denken ze dat wel. En dát is eigenlijk wat je 

wilt bereiken.  

 

[Bob] Ja, dat is waar het om gaat, he? Het gaat dus niet om het bewust jezelf profileren, maar juist 

om het te laten kloppen met wie je zelf bent. 

 

[Sascha] Ja, precies. Het moet niet over de buitenkant gaan, maar het gaat erom dat die buitenkant 

een soort voorbode is van wat je gaat vertellen en die maakt letterlijk de verbinding met jouw 

binnenkant, met jouw inhoud en als dat klopt met elkaar, dan wordt het ook makkelijker om over die 

inhoud te gaan praten.  
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[Pauline] Is dat dan ook wat personal branding is? Dat de binnen- en de buitenkant kloppen en dat 

het uitstraalt wat je zou willen of heb jij een heel andere definitie van personal branding? 

 

 

 

[Sascha] Personal branding zie ik – eigenlijk heel simpel – dat er een lampje gaat branden met jouw 

naam erop, op het juiste moment en bij de juiste mensen. Personal branding gaat erom dat jij ervoor 

zorgt dat mensen jou zien zoals jij gezien wilt worden. Dat ze jou vragen op het moment dat jij 

gevraagd wilt worden voor een bepaalde opdracht, functie of waar je dan ook voor gevraagd wilt 

worden. 

 

[Pauline] Dus ‘passend’ en ‘op het juiste moment’ zijn belangrijke woorden. Want als ik nu in een 

rode galajurk was binnengelopen, dan waren er allerlei lampjes gaan branden – je zou me niet 

vergeten – maar het zouden niet meteen de juiste zijn. Personal branding is dus niet zorgen dat je 

opvalt, het is zorgen dat het passend is? 

 

[Sascha] Ja, en dat is ook wel een grote misvatting wat mensen denken over personal branding, dat 

ze denken dat ze zichzelf continu zouden moeten profileren of heel erg op zouden moeten scheppen, 

dat ze bij wijze van spreken – zoals ik dat ook in mijn boek beschrijf – rondlopen met een groot bord 

waarop staat: ‘Ik ben de beste en kies mij’. Dat is natuurlijk onzin, want dan ga je heel erg in de 

allergie van een persoon zitten. Van: ‘Oh, daar heb je hem of haar weer, die is weer lekker met 

personal branding bezig’. 

 

[Bob] Ja, zo van: ‘Daar heb je weer zo’n instagramberoemdheid die zichzelf de hele dag zit te 

profileren’. 
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Sascha, je vertelde net, voordat we deze podcast ingingen, dat je gisteren voor 60 kappers een 

verhaal hebt verteld en toen zag je er anders uit dan vandaag. Je hebt er vast echt over nagedacht, 

maar dat moet je natuurlijk ook, vanwege wat je doet, denk ik? Maar zag je er gisteren dan totaal 

anders uit? 

 

[Sascha] Ja. Nou, totaal anders? Ik vind het altijd belangrijk dat waar je ook naartoe gaat dat je goed 

bekijkt: ‘Wie is het publiek dat voor mij zit?’, of: ‘In welke situaties kom ik terecht?’ Ik vind 

consistentie een heel belangrijke, want je hebt mensen die in dezelfde omgeving de ene dag eruit 

zien als de directeur en de andere dag als de conciërge om het even heel breed te zeggen en dan 

wordt het een heel verwarrend beeld voor mensen.  

 

Je hebt ook mensen die daarover zeggen: ‘Zo is die persoon’, maar als je het vakmatig gaat bekijken, 

dan straal je daarmee uit dat je niet zo goed weet wat je wilt en dat je ook niet zo goed weet wat je 

met die ander aan moet. Dus ik zoek altijd een bandbreedte op. In de Tweede Kamer is ook een keer 

iemand geweest die dacht: ‘Ik doe een rode galajurk aan, ik maak een statement’. Ze deed 

vervolgens iets met een stekker in- en uittrekken, dat hele moment wordt dan totaal niet serieus 

genomen, omdat het niet past bij de gelegenheid. Je brengt mensen daarmee alleen maar in 

verwarring. 

 

[Pauline] Het leidt teveel af. Het is een statement, het valt op, maar het zorgt er ook voor dat de 

boodschap die je hebt niet overkomt, omdat iedereen naar je rode jurk kijkt. 

 

[Bob] In het boek heb je het ook over Hans Spekman, volgens mij was hij van de PvdA, en hij was een 

van de weinige politici die standaard in een trui verscheen. Dat is heel afwijkend, maar het is ook wel 

heel mooi wat je daarover zegt. 
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[Sascha] Ja. Wat ik daarover zeg is dat Hans Spekman iemand is die letterlijk zegt: ‘Ze nemen me 

maar zoals ik ben’, dus hij is ook echt geïnterviewd over zijn truien. Daar zijn hele items over 

gemaakt. Als je kijkt naar de politiek en de omgeving waarin hij zit, dan zit hij – zoals ik het ook in het 

boek noem – in vak A: ingetogen/formeel qua beroep. Dat is het beeld dat wij hebben van de 

politiek.  

 

[Bob] Wat houdt dat dan in, vak A? 

 

[Sascha] Dat houdt in dat het wat zwaardere, zakelijke, professionele omgeving is. Qua kleding en 

houding wordt dat vaak vertaald in een pak of een formele outfit voor de dames. Een jasje, zakelijk, 

netjes en klassiek zou je kunnen zeggen. 

 

[Bob] En dat deed hij niet. 
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© Room to Grow - Verpak je Succes 

 

[Sascha] Dat doet hij absoluut niet. Hij is inmiddels van het politieke toneel verdwenen, maar hij koos 

er heel bewust voor om in vak C te gaan zitten. Dat is het vak ingetogen/informeel. Maar echt zwaar 

informeel. Hij wijkt dus heel erg af van de standaard, de norm die er geldt en van de verwachtingen 

die mensen hebben. Dat kan een keuze zijn, maar de valkuil waar hij in stapt, is dat het continue gaat 

over die trui en waarom hij die keuze maakt en niet over de inhoud. Dat is jammer. 

 

[Bob] Ja, dat is zeker jammer. Het is een voorbeeld van iemand die een statement maakt, maar het 

pakt verkeerd uit. Het werkt dus blijkbaar niet in de politiek, of minder goed. Iemand als Steve Jobs, 

die had die coltrui, dat pakte juist heel goed uit. ICT was ook een wereld van de pakken en hij zei: 

‘Dat ga ik niet doen. Ik ben creatief, dus ik doe een creatieve trui aan’.  
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[Sascha] Inderdaad, die trui straalt ook heel veel creativiteit uit. Het was trouwens ook een Issey 

Miyake-trui, een Japanse designer… Dus daar was echt over nagedacht. 

 

 

 

[Pauline] Maar kun je nog terug? Stel dat die politicus denkt: ‘Nou, die trui dat werkt dus niet, ik trek 

toch maar een pak aan’. Hoe geloofwaardig ben je dan? 

 

[Sascha] Niet.  

 

[Pauline] Wat zou jouw advies aan hem zijn geweest? 

 

[Sascha] Pak het heel gelijkmatig aan, heel geleidelijk. Dan ga je langzaam dat beeld veranderen, 

want een imago dat je eenmaal hebt neergezet, het beeld dat anderen dus van jou hebben, dan heb 

je zeker zes tot acht contactmomenten nodig van 40 of 50 minuten om dat beeld te veranderen. 

 

Het is niet onmogelijk. Vaak zeggen mensen: ‘Het was je eerste indruk en daarna is het gebeurd’, 

maar die is echt wel om te turnen. Maar er zijn wel veel contactmomenten nodig en liefst ook nog in 

verschillende contexten.  

 

[Pauline] Maar het is dus ook beter om het geleidelijk te doen. Ik zie er eigenlijk altijd redelijk 

informeel uit en stel dat ik wil toewerken naar het beeld van de rode galajurk, dan is het handig om 

dat heel rustig op te bouwen, steeds iets netter en steeds iets feestelijker. Want als ik op meeting 

twee een galajurk aanheb, raakt iedereen in de war. Mensen denken alleen maar: ‘Wat doet ze nou 

gek’ en mijn imago verandert eigenlijk niet. 

 www.bgmagazine.nl | Copyright ©BG Magazine | HR Navigator BV                                              10 van 30 



Masterclass Personal Branding 

 

[Sascha] Ja en die verandering heel gelijkmatig doorvoeren, want dan blijft het over jou gaan en over 

de inhoud en niet over de verpakking. 

 

[Bob] Je hebt nog een andere politicus beschreven die het heel succesvol heeft gedaan, Diederik 

Samsom. Hij zat bij Greenpeace en hij droeg Greenpeacekleding, heel verantwoord en ineens was ‘ie 

politicus, zat hij in de regering en kwam hij in een pak met rode stropdas. Dat was wel een 

opvallende transformatie. 

 

 

 

[Sascha] Dat was zeker een opvallende transformatie. Daar is ook heel bewust over nagedacht. Hij 

ging van de situatie Greenpeace naar de PvdA en het voorzitterschap. Dat is een andere rol. Dus ik 

denk dat als je van de ene baan naar de andere baan gaat, dan krijg je een nieuwe kans. Ik adviseer 

mensen die met een nieuwe baan starten dan ook dat ze moeten nadenken over die nieuwe kans op 

een eerste indruk. Zorg dat die gelijk goed is. Dan ga je nadenken: ‘Dan word ik partijvoorzitter en 

hoe ziet dat eruit? Wat is het beeld dat ik daarbij neer wil zetten?’ En dat heeft Samsom goed 

gedaan. Hij heeft heel goed gekeken naar dat vak A.  

 

[Pauline] Maar eventjes over ons publiek. Ons publiek bestaat uit HR-adviseurs. Zij luisteren en zij 

zullen denken: ‘Ja, maar het gaat om de inhoud’. Misschien zullen ze nog denken: ‘Dit kunnen we aan 

medewerkers adviseren, maar voor HR-mensen zelf?’ Heb je daar advies voor? 

 

[Sascha] Ja, daar hadden we het vanochtend voor deze opname al even over gehad: wat is de 

grootste valkuil van HR? Dat is dat ze eigenlijk niet gezien worden. Dat is wat ik vaak terug hoor.  

 

Ze worden niet altijd serieus genomen, maar ze hebben enorm veel inhoud en enorm veel kennis, ze 

weten heel goed wat er in de organisatie speelt en ze willen, of eigenlijk moeten, ook die rol pakken 
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om daarvoor gevraagd te worden. En als je dan als HR-medewerker – HR is natuurlijk enorm breed, 

van administratie tot strategie – maar denk daarover na: Wat is jouw rol daarin en hoe wil je daar in 

gezien worden?  

 

Wil je serieus genomen worden? Dan mag jouw presentatie ook wat serieuzer. In het boek noem ik 

drie vormen van zichtbaarheid: je hebt appearance, daar hebben we het nu heel veel over gehad, dat 

gaat van lichaamstaal tot echt letterlijk: hoe zie je eruit, maar ook je esthetisch kapitaal. Dus wat 

draag je met je mee, wat heb je van nature meegekregen? 

 

[Bob] Je bedoelt je uiterlijke kenmerken. 

 

[Sascha] Ja, je lengte, breedte, maar ook je haarkleur, je huidskleur. Iemand met een bos krullen 

komt anders over dan iemand met stijl haar, maar dat heb je van huis uit meegekregen. Maar als je 

vervolgens gaat kijken naar hoe je dat in kunt zetten, dan is het goed om die kenmerken daarin mee 

te nemen. Hoe verpak ik die kenmerken?  

 

[Pauline] Je zegt drie vormen van zichtbaarheid. Appearance… 

 

[Sascha] Ja, appearance is de eerste en de tweede is gedrag: hoe ga je met elkaar om, maar ook wel: 

hoe pak je je rol? Dus als je in een vergadering zit en er speelt iets in de organisatie, en je denkt dat je 

daar iets over kunt zeggen of dat je je vinger opsteekt en zegt dat jouw afdeling dat wel kan 

oppakken, ‘Geef mij die opdracht’. Dat is ook gedrag. Laat je horen, pak op het juiste moment het 

podium om jouw bijdrage te leveren.  

 

De derde is stemgebruik. Vaak realiseren mensen zich niet hoe belangrijk dat is. Ook als je naar een 

podcast als deze luistert, als het een heel saai en kabbelend verhaal wordt dat monotoon 

uitgesproken wordt, dan wordt het veel minder interessant om naar te luisteren. Onze stemcoaches 

geven stemtrainingen. Zij geven ook aan dat je je stem altijd bij je hebt en dat je je stem kunt zien als 

een toolkit waar je mee kunt spelen. Hoe zeg je iets is veel belangrijker dan de inhoud. De manier 

waarop je iets zegt is ook hoe het geïnterpreteerd wordt.  
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[Bob] Dat is grappig, want mijn schoonmoeder was ooit kleuterjuf en zij zei: ‘In een klas vol 

schreeuwende kleuters is het enige dat werkt, gaan fluisteren. Want als ik net zo hard ga schreeuwen 

of ook heel wild ga doen, dan valt dat niet op. Maar als ik iets tegenovergestelde ga doen, dan heb ik 

opeens alle aandacht’. Dat vond ik echt een eye opener. Ik heb dat weleens bij mijn zoon geprobeerd 

en het grappige is... het werkt! 

 

[Sascha] Ja, grappig is dat, he? Zeker als je juist de aandacht wilt. Je hebt daar wel lef voor nodig om 

inderdaad te gaan fluisteren. Je kunt ook toewerken naar een bepaalde spanning. Kijk maar naar 

sprookjes; daar wordt echt toegewerkt naar iets wat er staat te gebeuren. Die stem wordt dan ook 

wat zachter en dan zit je echt op het puntje van je stoel te luisteren. 

 

[Pauline] Dat klinkt wel spannend, het idee dat je iets anders doet en ineens opvalt, dat zal voor de 

meeste luisteraars niet meteen een enthousiaste reactie oproepen. Je hebt het over geleidelijkheid 

gehad, maar hoe dan? 

 

[Sascha] Ja, wat vooral belangrijk is om te doen is kijken: wat past bij mij en waar voel ik me 

comfortabel bij? Het is wel opvallend als ik het daar met mensen over heb, ongeacht de vakgroep 

waar ze in zitten. Mensen willen wel vaak wat meer uitgesproken zijn, net iets vaker een eigen twist 

aan iets geven, maar ze durven niet. Het is vaak even een stap zetten. Maar pak dan een element. 

Vaak kun je al met – als je het alleen maar over kleding hebt – een andere kleur een heel verschil 

maken. 
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[Pauline] Maar zijn mensen ermee bezig? Want om heel eerlijk te zijn, als ik naar mezelf kijk ben ik er 

niet zo mee bezig. Ik geef veel trainingen en workshops en natuurlijk kijk ik wel wat ik aandoe. Ik vind 

dat het enigszins verzorgd moet zijn en niet te casual, maar verder ben ik er niet zo heel erg mee 

bezig met hoe ik overkom. Nu heb ik je boek gelezen en denk ik: ‘Misschien moet ik dat wel eens 

doen. En ik denk dat veel HR mensen er ook niet mee bezig zijn, want die zijn of bezig met de inhoud 

of bezig met het zorgen voor anderen. Hoe zouden zij dat aan moeten pakken? 

 

[Sascha] Het belangrijkste om te beginnen is om te kijken naar wat kenmerkend voor jou zou moeten 

zijn. Dus wat wil je uitstralen. En als je daar letterlijk woorden aan verbindt, dan kun je vervolgens 

kijken of dat plaatje klopt. Zien mensen mij ook op die manier? 

 

[Pauline] En hoe doe je dat dan? Stel je voor dat ik zou willen weten hoe mensen mij zien, hoe pak ik 

dat aan? 

 

[Sascha] Je zou de imagocheck uit het boek kunnen doen, die ook op de website van Room to Grow 

staat. Daar staan heel veel kenmerken op en die kun je printen en aan mensen laten zien met daarbij 

de vraag of ze de kenmerken willen aankruisen die ze op jou van toepassing vinden. Doe dat ook zelf 

en ga dan eens kijken: wat komt daar uit, wat zien mensen in mij?  

 

Een wildvreemde zal misschien andere dingen aankruisen dan iemand die jou al jaren kent, maar dan 

ga je ook inzicht krijgen in hoe mensen die jou net kennen jou zien en hoe mensen die jou al langer 

kennen je zien. Je kunt je dan afvragen of je dat belangrijk vindt, welk bepaald kenmerk je gelijk laat 

zien. Dan kijk je hoe je dat kunt vertalen en dan pak je weer gedrag, stemgebruik en appearance 

erbij.  

 

Stel dat je niks met kleding hebt, ook al is dat wel de meest makkelijke vorm om mee te beginnen, 

want je past het aan en het is klaar. Gedrag of stemgebruik veranderen is veel lastiger. Maar dat zijn 

wel de tools die je kunt gebruiken om jezelf goed neer te zetten. 

 

[Pauline] Het begint eigenlijk met hoe je gezien zou willen worden, en dat kan denk ik verschillen qua 

context, maar hoe wil je gezien worden en dan kijken: hoe zien mensen mij nu? Die imagocheck, je 

kunt waarden invullen als betrouwbaar of aardig of dominant, dat zijn allemaal waarden die mensen 

jou kunnen geven afgaande op hun eerste indruk en dan kun je kijken: past dat bij wat ik wil? En op 

het moment dat het helemaal niet past, dan zal je er iets aan moeten doen, maar als het wel past, 
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dan straal je in ieder geval uit wat je zou willen uitstralen. Zou de imagocheck een eerste logische 

stap zijn? 

 

[Sascha] Ja, als je erachter komt dat mensen je zien zoals je gezien wilt worden, dan ben je natuurlijk 

heel goed bezig. En anders heb je het inzicht dat je iets moet aanpassen. De vraag is dan of je dat wilt 

en dat is een eigen keuze die je maakt. Ik ben niet iemand die met z’n vinger wijst en zegt: ‘Je moet 

iets aanpassen’, absoluut niet. Je moet het uiteindelijk zelf doen. Maar wat ik wel kan aangeven, is als 

je dat doet, dat het wel effect gaat hebben en dat is natuurlijk wel waar het om gaat. Het is een tool, 

het is geen doel op zich. Het is een middel om je doel te bereiken.  

 

[Pauline] Wat kan er dan misgaan? Verandering is spannend. Ik kan me voorstellen dat het misgaat 

wanneer je te snel gaat, wanneer het niet klopt bij wie je bent, maar heb je daar nog meer 

voorbeelden van? Dingen die je vooral niet moet doen? 

 

[Sascha] Bij grote veranderingen gaat het vaak mis en dat zie je ook in het dagelijks leven in de 

media. Als iemand verkeerde plastische chirurgie heeft gehad, dan gaat het daar ineens over. Als het 

er te dik bovenop ligt. Soms zie je ook een enorme uiterlijke verandering.  

 

 

Angela Merkel liep bijvoorbeeld tijdens een gala een aantal jaar geleden in een jurk met een heel 

diep decolleté. Iedereen die Angela Merkel kent weet dat ze de meest keurige dame is die altijd 

hooggesloten kleding draagt en het moet vooral niet over haar uiterlijk gaan. Als zij ineens met een 

heel diep decolleté loopt, dan moet je dus gaan denken: ‘Wat is hier aan de hand?’  

 

Ik heb iemand gesproken die heel dicht bij haar stond en die vertelde mij dat het heel bewust gedaan 

was. Zij was die avond met haar man te gast bij dat gala. Haar man is iemand die helemaal niet in de 

spotlights wil staan, dus de aandacht moest vooral niet naar hem gaan, maar het moest ook eens niet 
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over politiek gaan. Nou, dat doel is bereikt. Het ging totaal niet over politiek. Je zou van haar totaal 

niet verwachten dat ze daar zo bewust mee bezig is en juist op zo’n moment kan zo’n grote 

verandering wel het gewenste effect hebben. In die zin is haar kleding bewust gebruikt om een 

bepaald doel te bereiken. 

 

[Bob] Normaal gesproken hebben we een structuur in onze masterclasses en die begint altijd met 

misverstanden. We hebben van tevoren aan jou gevraagd welke dingen je altijd moet uitleggen als jij 

je werk doet. Kun jij ons meenemen in de misverstanden die er zijn op het gebied van personal 

branding?  

 

[Sascha] Het grootste misverstand is eigenlijk dat mensen denken dat ze het niet nodig hebben. 

Personal branding wordt gezien als borstklopperij. 

 

[Bob] Ik hoop dat we dat vooroordeel nu inmiddels weg hebben kunnen nemen. Maar wat gebeurt 

er nou als je het niet doet?  

 

[Sascha] Dat ligt er natuurlijk aan, want sommige mensen doen het van nature al goed en je merkt 

dat je het niet goed doet als je bijvoorbeeld continue overgeslagen wordt voor een promotie of dat je 

denkt: ‘Ik wil dat heel graag’, maar dat je dat niet hebben aangegeven. Je kunt dan zeggen: ‘Heb je al 

aan mij gedacht voor die opdracht?’  

 

Ik heb die fout zelf ook gemaakt toen ik in loondienst was. Ik vroeg me af waarom niemand mij vroeg, 

tot ik erachter kwam dat ik gewoon moest zeggen dat ik dat wilde. 

 

Het is ook hoe we zijn opgevoed. Meisjes werden vroeger opgevoed, ik word dit jaar 50 dus ik loop al 

even mee, met het idee: meisjes die vragen worden overgeslagen. Dat is de basis waar je vandaan 

komt, je durft eigenlijk je vinger niet op te steken. Inmiddels weet ik beter en leer ik mijn dochter dat 

als ze iets wilt, dat ze er dan ook om moet vragen. Geef in ieder geval aan dat je iets wilt. 

 

[Bob] De HR-doelgroep heeft hier denk ik wel last van. Dat zij valse bescheidenheid hebben die 

volgens mij volledig onterecht is, die maakt dat zij vaak worden overgeslagen. Omdat ze zich 

onvoldoende profileren, omdat ze niet durven te vragen, maar misschien ook wel omdat ze niet 

gezien worden.  
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[Pauline] Ja, niet alleen voor zichzelf, maar dus ook voor het vak. Als je een HR-project hebt en je 

weet het niet te verkopen. Dan wordt het hele project eigenlijk niet gezien. Het gaat er volgens mij 

niet alleen om dat je jezelf weet te verkopen voor promotie, maar ook vooral om hoe je het vak weer 

beter op de kaart kunt zetten. Het vak wordt gedragen door mensen, dus als je jezelf beter weet neer 

te zetten dan weet je het vak ook beter neer te zetten. 

 

[Sascha] Precies wat jij zegt: als je een heel gaaf project hebt gedaan en daar is mega resultaat uit 

gehaald, maar niemand weet het, dan heb je het eigenlijk voor niks gedaan. Hoe zonde is dat? 

 

[Bob] HR wordt vaak gezien als een kostenpost, terwijl wij een beetje proberen te heropvoeden: je 

kunt ook een hoop geld verdienen voor je bedrijf.  

 

[Sascha] Ja, dat is het, he? Hoe verpak je die boodschap? Als je je ook realiseert dat zo’n project 

gezien mag worden en je schiet niet terug in die bescheidenheid: ‘Het valt wel mee, joh. We hebben 

helemaal niet zoiets bijzonders gedaan’. Jawel, je hebt iets heel gaafs gedaan. En stuur dan even een 

mailtje rond om dat aan iedereen te laten weten. Vertel ook regelmatig waar je mee bezig bent en 

niet alleen aan het einde van iets, maar ook gedurende een project.  

 

Spreek op kantoor af dat mensen letterlijk zien: ‘He, die zijn met iets heel bijzonders bezig’. Je moet 

bewust activiteiten met anderen gaan delen, want het is iets dat we  vaak vergeten, maar het kan 

wel. Hoe je dit doet schrijft mijn compagnon Mirjam Hubregtse in haar boek Profileren zonder 

Opscheppen. 

 

Als je je realiseert dat je het voor de ander doet, dat je de ander helpt door te laten zien waar jij mee 

bezig bent, dat spreekt HR-professionals denk ik heel erg aan. Een manager of leidinggevende is 

meestal enorm druk met wat ze de hele dag aan het doen zijn, maar ze vinden het heel erg fijn om te 

horen wat jij allemaal doet. Daar kun je ook in doseren natuurlijk, je hoeft niet de hele dag te roepen 

waar je mee bezig bent. 

 

[Bob] Toevallig hadden we het er gisteren nog over met de groep die hier aan tafel zat, over de taal 

van de manager spreken. SMART, KPI’s, winst, dat zijn allemaal termen die het goed doen in de 

directiekamer. 
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[Sascha] Wat ik ook een misverstand vind, zowel voor de HR-professionals zelf, maar ook voor de 

mensen die ze adviseren, is dat ze vaak te laat beginnen met nadenken over personal branding. Ze 

beginnen er pas mee als de nood hoog is.  

 

Je wilt die volgende stap in je carrière maken of je wilt die andere baan, en dan pas ga je ineens 

denken: ‘Nu moet ik mezelf opeens profileren en dan moet iedereen weten dat ik daarmee bezig 

ben, terwijl het eigenlijk gaat om een lange-termijn idee, dat je al lang van tevoren aan je netwerk 

werkt, wie heb ik om mij heen, wie zijn mijn ambassadeurs, sponsors waar ik mee kan werken en die 

een goed woordje voor mij kunnen doen. Dat mensen al weten dat jij bepaalde kwaliteiten bezit die 

misschien nodig zijn voor die volgende stap. Als mensen dat al weten, dan is het ook logisch dat jij die 

volgende stap gaat nemen. 

 

Het is niet een korte-termijnproject, ik moet nu even iets fixen, ik moet nu even assertief overkomen 

en dat kan ik in een week regelen. Dan ben je echt te laat. Dan wordt het echt een trucje en dat 

doorzien mensen. Ik zie het echt als een lange-termijn-project. Dat is niet alleen werkgevergebonden, 

het is echt persoonsgebonden.  

 

Je bent niet alleen jij die toevallig daar werkt, maar dat gaat eigenlijk je hele carrière door. Dat 

misschien jaren later nog bij dat bedrijf waar je allang niet meer werkt, dat er dan nog steeds over 

jou gesproken kan worden op die manier zoals je dat zelf graag wilt. Misschien dat je ooit nog eens 

terug wilt komen. Dus ja, het is echt een lange-termijn verhaal. 

 

[Bob] Ja. En dat heb je stiekem al even genoemd, de derde misvatting: dat het dus geen trucje is. Ik 

heb jouw boek gelezen, ik geef je een ferme handdruk, ik kijk je diep in de ogen, ik heb gezien dat je 

blauwgroene ogen hebt, nou, dan heb ik gescoord he? Dat kan ik heel makkelijk leren, dat kan ik 

iedereen leren in 10 minuten, maar dat is niet wat het is. 

 

[Sascha] Mensen zijn zich er vaak niet van bewust dat je daarmee bezig bent, totdat het er te dik 

bovenop ligt en dan hebben ze haarfijn in de gaten wat er gebeurt. Dan gaat het mis. Dan gaat het 

ook weer over de verpakking, je gedrag en niet over de inhoud. Dus in die zin moet het echt van jou 

zijn. Iemand die van nature heel bescheiden is en die gaat ineens popiejopie doen, dat werkt niet. Die 

persoon voelt zich daar ook niet prettig bij. 

 

[Bob] Nee. Maar is het dan niet lastig, ik weet niet hoe dat werkt, maar stel dat je introvert en heel 

formeel bent en je wilt naar het andere kwadrant, dus heel extravert, want dat past veel beter bij je 
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beroep. Artiest bijvoorbeeld. Er zijn volgens mij heel veel mensen die daar last van hebben. Die 

stiekem introvert en bescheiden zijn en dan sta je ineens op het podium. Dus het kan wel.  

 

[Sascha] Er zijn veel artiesten die van nature heel introvert zijn en het liefst op de achtergrond 

blijven, maar als je op het podium staat, dan wordt er naar je gekeken, dus dan moet je sowieso een 

andere rol pakken, maar dan wordt er ook wat anders van jou verwacht. Dat zijn ook weer dingen 

waar je goed over na moet denken. ‘Wil ik dat wel?’ Als je het hebt over bescheiden en introvert zijn, 

dat wil helemaal niet zeggen dat je je dan niet kunt profileren. Je kunt ook heel bescheiden aan tafel 

zitten bij Nieuwsuur of bij Jinek, heel serieus en gedegen je verhaal doen, zonder dat je popiejopie 

doet en heel aanwezig bent. 

 

 

[Bob] Jan Terlouw met zijn touwtjes is daar een voorbeeld van, het touwtje door de brievenbus. 

Volgens mij is hij heel lang aan het woord geweest en zelfs Matthijs van Nieuwkerk hield zijn mond. 

Nou, het is volgens mij een unicum dat hij langer dan 60 seconden zijn mond heeft gehouden, maar 

iedereen had het erover de volgende dag. 

 

[Sascha] Ja, terwijl niemand het erover had van: ‘Wat was hij zichzelf aan het profileren en wat was 

het een uitgesproken man’. Het was heel warm en aimabel wat hij vertelde en een stukje nostalgie 

wat hij naar voren bracht, zeker voor de ouderen die dat nog kennen.  

 

Het kan gewoon en het is heel goed en heel fijn dat dat soort mensen ook aan het woord worden 

gelaten. Dat er niet alleen maar naar die haantjes en dames en heren die alleen maar met het 

hoogste woord binnenkomen, maar soms moet je gewoon je rol pakken en zeggen: ‘En nu ik’. 
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[Bob] Ja, dus het kan wel. Want over het algemeen worden mensen die hard schreeuwen en 

zichtbaar zijn meer gehoord. 

 

[Sascha] Zo werkt het helaas wel. Het gaat steeds meer om profileren en steeds minder om de 

inhoud en het kan zijn dat heel veel mensen dan denken: ‘Verdorie, hoe kan dat nou?’ Leer iets van 

die mensen en aan de andere kant ook de mensen die dat doen, die wat leren van introverte 

mensen, want met elkaar kun je iets fantastisch neerzetten. 

 

[Pauline] Zou dit ook een misvatting kunnen zijn: Dat je iedereen kunt zijn die je wilt. Met social 

media kun je elk gewenst imago neerzetten, maar als je dat ook in het dagelijks leven wilt zijn, zal je 

iets moeten kiezen wat je ook echt bent. Je kunt dus niet iedereen zijn. Of wel? 

 

[Sascha] Je kan tegenwoordig iedereen zijn die je wilt. Maar of dat ook het gewenste effect heeft is 

natuurlijk maar de vraag. 

 

[Bob] Zou je dat adviseren? Stel ik ben heel ingetogen en formeel en ik zeg tegen jou: ‘Sascha, ik heb 

vandaag deze blouse aangedaan, omdat ik graag extravert wil zijn en heel informeel’. Zou je dat dan 

adviseren?  

 

[Sascha] Ik adviseer nooit om iets te doen wat heel erg buiten je comfortzone ligt, tenzij je zegt dat je 

daar echt naartoe wilt gaan. Dan is het een kwestie van ergens naartoe werken. Dat is niet in een dag 

veranderd. Je kunt soms iets anders aantrekken en ander gedrag vertonen en je een heel ander mens 

voelen, dus in die zin kan het soms werken. Maar vooral als je naar verschillende doelgroepen gaat. 

Het ene moment sta ik voor kappers en het andere moment sta ik voor betonbouwers en dan weer 

voor bankmedewerkers. Dat zijn verschillende doelgroepen en daar pas ik me op aan. Dan kan het 

zijn dat mensen zeggen: ‘Oh, maar gisteren zag je er heel anders uit’, of ‘Gisteren was je heel anders’. 

Ja, tuurlijk. Als diezelfde mensen mij in een andere situatie zien, dan zien ze de verschillen. Maar als 

ze dat niet zien.. 

 

Wat er nu wel gebeurt, voor mij komt social media ook om de hoek kijken, dus dan maken mensen 

opnames en die posten dat. Die zien dat vervolgens weer en dan moet ik ook gaan nadenken. Ik zou 

bij wijze van spreken elke dag hetzelfde aan kunnen doen zonder dat iemand dat in de gaten heeft, 

maar inmiddels zou het zo kunnen zijn, dat mensen zeggen: ‘Oh, je had dat gisteren ook aan’. In mijn 

geval gaat het vaak om mijn uiterlijk, omdat ik daar ook mee bezig ben…. 
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[Pauline] Het is interessant dat mensen er ook onvriendelijk op kunnen reageren. Ik kan me namelijk 

ook voorstellen dat dat gebeurt. Dat je zelf hebt bedacht wat je wilt uitstralen, dat je de imagocheck 

hebt gedaan, dat je dus dingen gaat veranderen en dat je er op en top gelikt uitziet en dat je daar 

echt loopt te shinen en dat hoopt dat mensen denken: ‘Die is deskundig en wat ziet ze er goed uit’, 

maar het kan ook zijn dat mensen zich geïntimideerd voelen en zichzelf er minder door voelen. En 

dat mensen denken: ‘Dan zal het wel een trut zijn’ en daarom gemeen worden.  

 

Ik moet eerlijk zeggen, wanneer ik met vrouwen werk die er heel gelikt uitzien, dan voel ik me een 

slons en dan word ik er niet aardiger op. Dus in plaats van dat ik denk: ‘Wat leuk dat zij er zo 

ontzettend goed uitziet’, denk ik: ‘Ze zal wel niet aardig zijn’, of: ‘Ik ben slimmer’. Dat soort dingen. 

Hoe je eruit ziet, heeft ook effect op anderen. Het kan ook negatief uitpakken. 

 

[Sascha] Dan hebben ze het niet goed gedaan, in die zin dat ze zich niet hebben aangepast aan jou. 

 

[Pauline] Dus dan is het té? 

 

[Sascha] Dan is het teveel geweest, voor jou. Dan heb je ook nog de factor: ben jij de afhankelijke of 

ben jij degene die beslist? Als je beslist, dan kun je wat meer maken dan wanneer je de afhankelijke 

partij bent. Maar het is altijd goed om je aan de ene kant aan te passen aan de persoon met wie je 

het gesprek hebt of waar je naartoe gaat, maar ook om bij jezelf te blijven; dat het ook klopt.  

 

Dat voorbeeld van die intimidatie heb ik ooit zelf meegemaakt. Ik heb een keer twee 

verzekeringsadviseurs bij mij aan de deur gehad, die kwamen bij mij thuis advies geven. Het waren 

twee heel lange kale mannen en die stonden strak in pak met stropdas zo voor de deur dat ik echt de 

deur opendeed en bijna achteruit deinsde. Zo van: ‘Wat gaat hier gebeuren?’ 

 

Dat was behoorlijk intimiderend. In een heel zakelijke omgeving op kantoor zou het nog wel gepast 

kunnen zijn, maar zij dachten misschien: ‘Ik ben een verzekeringsadviseur, ik moet daarom degelijk, 

serieus en betrouwbaar overkomen, dus ik trek mijn strakke pak met das aan’, maar de omgeving is 

heel anders.  

 

Als zij zich wat aangepast hadden, als zij die stropdas af hadden gedaan en een los jasje hadden 

gedragen, gewoon net even wat informeler, dan blijven ze nog steeds bij ‘deskundig’, ‘formeel’ en 

‘zakelijk’, maar ze komen ook dichter bij mijn persoonlijke situatie, waardoor het wat toegankelijker 

wordt. Zo hadden ze zich aangepast kunnen hebben, zonder in te leveren op deskundigheid.  
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[Pauline] Kijken naar wat je wilt uitstralen, maar ook kijken naar je omgeving of het wel passend is. 

 

[Bob] Zijn er nog meer misverstanden?  

 

[Sascha] Ja, ik denk dat bescheidenheid bij HR-mensen een misverstand is en dat men denkt dat 

collega’s binnen de organisatie wel weten waar ze mee bezig zijn. Dat versterkt elkaar, dus als je 

jezelf als afdeling en als persoon wat meer laat zien, ook de projecten en de successen die je hebt, 

met elkaar deelt – dat kun je op een bescheiden manier doen – dat kan het effect hebben dat je dan 

meer als een serieuze sparring partner gezien wordt en dat is denk ik toch wel wat iedereen wilt. Een 

stukje erkenning voor je werk. Dat is vaak toch een basisbehoefte waar iedereen naar op zoek is.  

 

[Bob] Daar is niemand tegen. Dan is het een soort valse bescheidenheid, toch? Ik denk dat 

HR-professionals daar echt last van hebben. Dat durf ik wel met 99,9% zekerheid te zeggen. Is het 

ook niet iets heel Nederlands? Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg? 

 

[Sascha] Ja, dat is er bij onze generatie echt ingeramd. Mensen denken vaak dat wanneer ze niet 

bescheiden zijn, dat het dan meteen opscheppen is. Als je bedenkt dat dat helemaal niet zo is, dan 

help je daar jezelf en de ander mee. 

 

[Bob] Ik weet niet zo goed of we die al besproken hebben, maar voor een vorige masterclass over 

recruitment heb ik het boek Praten met Vreemden van Gladwell gelezen. Ken je dat? Dat vind jij echt 

interessant. Het gaat over dat wanneer je iemand ontmoet, dat je dan binnen een paar seconden 

iemand beoordeelt. Wat er dus gebeurt, als iemand zich bijvoorbeeld niet netjes voorstelt of iemand 

ruikt naar zweet of je vindt iemand onsympathiek of arrogant, dan ga je – en dat gebeurt dan 

blijkbaar binnen 5 of 10 seconden – dus in het gesprek dat je met die persoon hebt vragen stellen die 

dat beeld bevestigen. Dus stel dat je iemand arrogant vindt, dan ga je vragen stellen die dat beeld 

bevestigen.  

 

Terwijl je eigenlijk andere vragen zou moeten stellen en van tevoren moet nadenken over welke 

vragen je wilt stellen, omdat je anders de verkeerde vragen gaat stellen. Dat is hier misschien ook wel 

een beetje zo. Je kunt bezig zijn met je eigen personal branding en dat is goed, maar je moet je ook 

bewust zijn van wat jij doet met de personal branding van de ander.  
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[Sascha] Ik denk dat er bij HR ook een adviserende rol bij zit. Dat ze mensen moeten wijzen op de 

personal branding van hun medewerkers. Wat jij noemt heet confirmation bias, dus je zoekt 

bevestiging van het vooroordeel dat je hebt wanneer je iemand voor het eerst ziet. Als je ervoor 

zorgt dat dat beeld gelijk goed is, dan ga je alleen maar de dingen zien die ook goed zijn en de dingen 

die minder goed zijn, die zie je niet.  

 

Dat is eigenlijk wat je wilt. Je kunt medewerkers daar ook bij helpen om dat voor elkaar te krijgen. Ik 

merk vaak dat er vanuit HR wordt gefocust op ontwikkeling, maar dan vooral op vakmatige 

ontwikkeling. Er wordt vaak vergeten dat ontwikkeling van jou als persoon ook heel belangrijk is. Bij 

Room to Grow hebben wij daar juist heel veel trainingen in.  

 

We merken dat wanneer mensen daarnaartoe gaan, of het nu een stemtraining, een netwerktraining 

of een imagotraining is, dat mensen dan zeggen: ‘Ik wist helemaal niet dat je hierin getraind kunt 

worden en ik wist ook niet dat het zo belangrijk was’. Pas als ze ermee aan de slag gaan, dat merk je 

dat die ogen geopend worden.  

 

Er vallen heel veel kwartjes: ‘Oh, nu snap ik waarom ik dat niet voor elkaar heb gekregen, of waarom 

dat zo ging’. Dat vind ik wel een taak van HR om mensen hierop te wijzen. Als je als HR-professional 

bij iemand bepaald gedrag herkent, wijs diegene er dan op dat ook dit soort aspecten getraind 

kunnen worden. Dat is vaak wel lastig, want er worden ook mensen naar mij gestuurd, bijvoorbeeld 

bij een groot accountantskantoor, daar zijn mensen bezig in een traject om partner te worden en dan 

krijgen mensen soms via via of soms letterlijk direct als het over personal branding gaat – dan wordt 

dat vaak achter je rug om besproken en niet face-to-face – te horen dat er iets mis is met je. Dat 

komt ook omdat mensen het heel moeilijk vinden om iemand iets te vertellen wat zo persoonlijk is.  

 www.bgmagazine.nl | Copyright ©BG Magazine | HR Navigator BV                                              23 van 30 



Masterclass Personal Branding 

Denk bijvoorbeeld aan iemand die stinkt. Ga jij het vertellen? Terwijl die persoon het zelf vaak niet 

weet, of er is een medische reden, maar ondertussen gaat het niet over hoe goed iemand is, maar 

over hoe die persoon ruikt. Dat zijn allemaal voorbeelden die duidelijk maken dat je het gesprek met 

mensen aan moet gaan en wijs ze dan ook op dit soort dingen.  

 

Het is vaak ook een kwestie van wie het je vertelt. In het partnertraject bijvoorbeeld, hoor ik dan 

weer: ‘Die persoon ziet er niet uit als een partner. Kun jij diegene helpen?’ Het wordt dan ook lastig 

om dat met die persoon te bespreken, omdat hij of zij zich daar niet eens van bewust is. Zo’n persoon 

zegt dan bijvoorbeeld: ‘Ja, maar ik doe het heel goed en ik werk hier al jaren’. 

 

[Bob] Wat is dan het verschil tussen een potentiële partner en een net-niet partner– ze hebben 

allemaal een blauw of een grijs pak aan - … 

 

[Sascha] Het verschil kan zitten in de kwaliteit van het pak, een maatpak of een standaardpak, maar 

ook de pasvorm van een pak. Soms lopen mensen in een pak dat te groot is voor ze, waardoor je 

onbewust laat zien dat je nog niet klaar bent voor deze stap. 

 

[Bob] Dat vond ik wel interessant in jouw boek: zelfs de vorm van je gezicht bepaalt wat de snit moet 

zijn van je kleding. Moest je bij een rond gezicht juist een rechte snit kiezen of andersom? 

 

[Sascha] Ronde lijnen komen heel zacht en vriendelijk over en rechte lijnen komen juist hard en 

zakelijk over. Dat zijn de extremen. Als je zelf een heel strakke kaaklijn hebt, dan kom je al 

dominanter over dan iemand met een rond gezicht. Of als je krullen hebt. Je moet kijken wat je doel 

is, past het bij het vriendelijke dat ik wil uitstralen. Heb ik van mijzelf al veel ronde lijnen, dan hoef je 

eigenlijk niet zoveel te doen. Je zou het misschien juist wat moeten verzakelijken, maar dan moet je 

niet ineens alleen maar strakke lijnen kiezen, want dan is het evenwicht zoek. Je moet dus kijken naar 

wat je esthetisch in huis hebt, je esthetisch kapitaal zoals ik dat zo mooi noem, en wat past daar bij? 

Voor de een kan dat veel extremer recht zijn en voor de ander. Die zou misschien afgeronde rechte 

lijnen zijn. Zo diep kun je erop ingaan. 

 

[Bob] Het meest extreme zie je dan in de filmindustrie, waarbij de karakters en de kleding 

uitvergroot worden om het beeld te versterken. 

 

[Sascha] Ik vind dat een enorme inspiratiebron. In het boek noem ik ook de serie House of Cards. 

Daar is ook heel goed nagedacht over hoe die karakters neergezet worden. Je ziet de haarkleur van 
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een van de vrouwelijke hoofdpersonen veranderen en dan toch weer terug, maar je ziet ook dat er 

heel bewust voor gekozen is om die journalisten in grijs en bruin te kleden en om de politici juist in 

dat hele koele blauw en donkergrijs te kleden. Daarmee maak je eigenlijk al een onderscheid tussen 

koel en warm. Als kijker heb je dat niet in de gaten, maar het werkt wel.  

 

Je kunt dat ook als inspiratie voor jezelf gebruiken. Je hoeft er geen toneelstukje van te maken, maar 

het helpt jou wel om in een bepaalde rol te komen. Ik merk dat zelf ook. Toen ik gisteravond voor die 

kappers stond, stond ik in mijn pak waarvan ik weet dat het me goed staat, de kleur past goed, maar 

het geeft me ook een stukje stevigheid, omdat het me letterlijk rechter laat staan. Daardoor helpt het 

mij om er voor zo’n publiek krachtig te staan. Als ik iets slaps en los aan zou hebben, dan zak je 

automatisch wat meer in. 

 

[Bob] Ja. Je noemde ook het voorbeeld van Maaike Widdershoven, dat vond ik heel extreem. Bij de 

repetities kon ze niet in de rol kruipen van Elisabeth, maar zodra ze haar jurk aan had, lukte het wel.  

 

 

 

[Sascha] Het zijn natuurlijk acteurs. Ze moeten het wel spelen en het moet overtuigend overkomen. 

Voor hen helpt zo’n verpakking, zo’n kostuum heel erg om in hun rol te komen. Voor de kijker is het 

daarmee heel geloofwaardig, dan vergeet je dat je naar een acteur zit te kijken.  

 

[Pauline] Jullie noemen het heel mooi een rol, maar als HR heb je verschillende rollen. Wat ik hoor is 

dat HR adviseurs het heel leuk vinden om het gesprek te voeren met mensen, dus dan ben je veel 

meer een luisterend oor en een coach en aan de andere kant vinden ze het ook heel belangrijk om 

strategisch advies te geven en om projecten te leiden, dus dan ben je adviseur of projectleider. Dan 

willen ze serieuzer genomen worden en steviger zijn. Dat zijn twee heel verschillende rollen. Hoe zou 

je dat moeten aanpakken als je het hebt over personal branding?  
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[Sascha] Dan ga je schuiven op die bandbreedte. Als je in de coachende rol zit tijdens een gesprek 

met een medewerker, dan verzacht je als het ware. Als je met de directie aan tafel zit om een project 

te presenteren of te verdedigen om je resultaten te bespreken, dan versterk je hem. 

 

[Pauline] Dat zit hem in kleine details, maar ook in je gedrag? 

 

[Sascha] Eigenlijk in alles. Daar kun je ook spelen met gedrag, appearance en stemgebruik. Als ik met 

een coachee aan tafel zit en ik gebruik een harde stem en ik zeg: ‘Vertel eens even, wat kom je hier 

eigenlijk doen?’, dan duikt die persoon ineen. Terwijl wanneer je bij de board met een klein, lief 

stemmetje zegt: ‘Ik ga hier toch even het plan presenteren dat we voor jullie hebben ontwikkeld. 

Wat vinden jullie ervan?’ dan denken ze: ‘Gaat er nog wat komen?’ Je kunt alles gebruiken en het is 

de kunst om precies de juiste dosering van alle drie de vormen van zichtbaarheid toe te passen… 

 

[Pauline] En om je ervan bewust te zijn wat je doel is, wie je doelgroep is en om je daar enigszins op 

aan te passen. 

 

[Sascha] Hoe vaker je erover nadenkt, hoe makkelijker het wordt. Je gaat van bewust onbekwaam 

naar onbewust bekwaam, omdat het je tweede natuur wordt. 

 

[Bob] Toen ik 28 jaar was liep ik in driedelig pak, omdat ik dacht dat dat moest. Ik dacht ook dat ik 

daardoor serieuzer genomen werd. Ik was marketeer en ik wilde strategisch marketingadvies geven, 

maar iemand had tegen mij gezegd: ‘Ja, dat is heel leuk, Bob. Ik denk dat je het kan, maar je hebt 

gewoon geen grijze haren, dus ik ga het gewoon niet doen met jou’. Dat vond ik toen zo erg. Mijn 

moeder was op haar dertigste grijs en ik niet. Waarom? Hahaha. 

 

[Sascha] Leeftijd is inderdaad ook een heel belangrijke. Om die reden heb je op ieder moment in je 

carrière wat anders nodig. Het is niet zo dat je kunt zeggen: ‘Ik heb het nu voor elkaar en het is goed 

zo’. Nee, het is iets waar je continue aan moet blijven werken. Je ontwikkelt je inhoudelijk, 

vaktechnisch en je doet allerlei opleidingen, maar je hoort je ook te ontwikkelen in de hele 

presentatie daarvan. Vaak vergeten mensen dat.  

 

Mensen die bijvoorbeeld net beginnen zeggen vaak dat ze serieus genomen willen worden. Ze 

hebben net die opleiding afgerond en ze weten echt wel waar ze het over hebben, maar ik krijg heel 

veel jonge mensen die er zo van balen dat ze nog niet voor vol worden aangezien. Laatst heb ik voor 
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het Algemeen Dagblad een journalist geadviseerd op dit gebied. Zij is al acht jaar journalist, maar ze 

ziet er heel erg jong uit en ze baalde er gigantisch van dat ze gewoon niet altijd serieus genomen 

wordt. Ze moet soms heel erg hard werken om te laten zien dat ze weet waar ze het over heeft. Het 

is daarom heel belangrijk om die ervarenheid, die vakvolwassenheid, te laten zien. Daar kun je dus 

wel iets mee doen. 

 

[Bob] Bij een beroep als journalist gaat het juist om de inhoud. Het gaat erom wat je schrijft en om 

wat je durft te vragen. Maar blijkbaar heb je dus toch last van de verpakking. 

 

[Sascha] Ja, zij heeft daar ook last van. Als ze bij de hoofdredactie naar binnen loopt en ze zegt dat ze 

een goed idee heeft voor het een of ander, dan is toch vaak de reactie dat men denkt dat ze dat niet 

kan. Het is niet dat dit beeld van de een op andere dag verandert, maar het is wel iets waar je aan 

kunt werken. Als je je eerste stappen in het werkende leven zet als jong iemand, zeker als je net klaar 

bent met je opleiding, dan is het goed om jezelf heel bewust neer te zetten. Balans is ook hier weer 

van belang. Zoals jij toen in je driedelige pak verscheen, dat was too much. Aan de andere kant is een 

professionele houding en kleding natuurlijk wel goed. 

 

[Bob] Als ik het goed begrijp, kun je je als jong persoon al snel te netjes kleden, iets te overdressed, 

misschien omdat je dan hoopt meer ervaren over te komen. Maar als je wat ouder bent, ga je je juist 

jonger kleden dan je feitelijk bent. 

 

[Sascha] In mijn boek beschrijf ik het voorbeeld van een IT’er die al ver in de vijftig is en die op straat 

is komen te staan en dus op zoek moet naar een nieuwe baan. Hij is vakmatig gezien helemaal op de 

hoogte, maar hij zag er heel ouderwets, conservatief en oubollig uit, waardoor hij de indruk wekte 

dat hij totaal niet op de hoogte was van de laatste technieken. Hij was zich hier niet van bewust, 

maar hij kwam er wel op tijd achter en hij kon het gelukkig wel op tijd aanpassen. Het is dus zeker 

iets waar je heel goed over na moet denken. 

 

[Bob] We weten nu echt bijna alles over hoe we ons moeten gedragen, hoe we onze stem moeten 

gebruiken… Maar als we het beoogde effect willen bereiken. Als je aan de slag gaat en personal 

branding wilt gaan inzetten, hoe pak je dat aan?  

 

[Sascha] We hebben natuurlijk al heel veel besproken, maar wat nog niet aan bod is gekomen, is je 

online profilering. Google jezelf en je organisatie eens. Google maar en kijk wat er naar boven komt. 

Mensen kijken eerst naar een foto en lezen dan pas de tekst. Kijk of je foto’s kloppen met wat je voor 
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ogen hebt. Als mensen jou voor het eerst ontmoeten is er een stukje herkenning en duidelijkheid. 

Tegenwoordig maak je online je eerste indruk, dus begin daar eerst mee. 

 

[Bob] Dan heb je het vooral over LinkedIn? 

 

[Sascha] In de zakelijke context wel, ja. Daar gaat heel vaak ook al een en ander mis. 

 

[Bob] Vakantiefoto’s op je LinkedIn profiel… 

 

[Sascha] Bijvoorbeeld. En foto’s van jezelf met een zonnebril op. Ook daarbij geldt: alles mag 

natuurlijk. Maar als je met een glas wijn op de foto staat – en het gebeurt echt op LinkedIn – als je 

vinoloog bent is dat perfect, maar als je dat niet bent, dan kunnen mensen denken: ‘Ik weet niet of 

we die willen hebben, want die hangt misschien op vrijdag om twee uur ’s middags al in de bar’. Dat 

zijn belangrijke signalen. Een ander advies is om een merk-mantra te bedenken. Producten hebben 

een reclameslogan, maar mensen kunnen dat ook voor zichzelf bedenken. Als mensen het over mij 

hebben, welke woorden wil ik dan dat daarbij horen?  

 

Je kunt dat merk-mantra ook gebruiken als toetssteen voor alles wat je doet. Past die mantra bij mijn 

gedrag, mijn appearance en mijn stem? Wat ik ook altijd adviseer: als je jezelf afvraagt of ‘het plaatje 

klopt’, maak dan ook foto’s van jezelf in verschillende outfits en houdingen. Filmpjes zouden ook leuk 

zijn, want dan heb je het hele plaatje. Je kunt dan heel makkelijk vergelijken tussen verschillende 

outfits. Wat zie ik gebeuren? Je kunt dan ook beter herkennen wat beter zou passen in een gegeven 

situatie. Wat ik verder ook heel belangrijk vind in gedrag is positief zijn.  
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Mensen houden niet van zeurende mensen. Online gebeurt dat net zo goed. Mensen plaatsen 

negatieve posts. Dat gebeurt ook bij mij. Dan denk ik: ‘Wat wil je daar nu mee bereiken? Denk je echt 

dat mensen denken dat je zo’n goede opmerking hebt gemaakt?’ Maar goed, wees optimistisch. Je 

baas leest ook mee.  

 

[Pauline] Eerst ga je dus met de imagocheck na wat het beeld is dat je nu overbrengt op anderen?  

 

[Sascha] Ja, en misschien kom je erachter dat het al helemaal klopt met wat je voor ogen hebt, maar 

ook dan kun je nog analyseren waar dat door komt. Als je dat weet, dan kun je daar ook weer verder 

mee spelen. 

[Bob] Als je naar www.roomtogrow.nl/boeken gaat, dan staat het onderaan het boek Verpak je 

Succes, daar kun je de imagocheck downloaden. 

Ik zeg: ‘Punt’. Superbedankt, Sascha.  

 

[Sascha] Heel graag gedaan. Jullie bedankt voor de uitnodiging. 

 

[Bob] Ik heb er heel erg van genoten en ik hoop dat de luisteraars er ook van genoten hebben en dat 

ze er veel van hebben geleerd. We zetten de url ergens in de masterclass. Het boek dat je hebt 

geschreven heet Verpak je Succes en je hebt ook nog een ander boek geschreven. 

[Sascha] Ja, het boek Zien Ze Wel Hoe Goed Je Bent? dat ik samen met mijn compagnon Mirjam heb 

geschreven. Mirjam heeft daarnaast ook het boek Profileren zonder Opscheppen geschreven. Verpak 

je Succes en Profileren zonder Opscheppen zijn onder andere via Managementboek en Bol te 

bestellen. 

[Bob] Dat is een mooie aanvulling op de masterclass als je aan de slag wilt en ja, tot de volgende 

masterclass. 

 

[Pauline] Tot de volgende masterclass. 

 

Wat we natuurlijk graag willen weten is wat jullie ervaring met personal branding is. Denk je zelf na 

wat je wil uitstralen en pas je je appearance en gedrag daarop aan? Of heb je wel eens een 

medewerker geadviseerd over personal branding? We horen graag jullie grootste successen en 

blunders. 
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Stuur je me een mail via bgmagazine@hrnavigator.nl? 
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