
                                                                                                   
 

 

 

Workshop – Personal Branding 
Word jij een sterk merk? 

 
 
 

Met een goede personal branding ontdek je waarin je  uitblinkt. Hoe verwoord je jouw 
unieke waarde in een pakkend verhaal? Leer hoe je j ezelf met overtuiging kunt 
presenteren.  
 
Wat zijn jouw ‘unique selling points’ als sterk mer k? Wat maakt jou wie je bent en hoe 
doe je daar je voordeel mee? Jezelf overtuigend nee rzetten; dat leer je tijdens deze 
workshop Personal Branding. We ontdekken jouw sterk e kanten en gaan hands-on aan 
de slag. Geen oppervlakkig verhaal maar een verhaal  dat helemaal bij jou past en op 
resultaat is gericht. Jouw persoonlijke pitch.  
 
Voor wie?  
 

Deze workshop is bedoeld voor professionals, 
ondernemers en leidinggevenden die regelmatig een 
presentatie over hun eigen kwaliteit en dienstverlening 
houden. Die vanuit een eigen identiteit een pakkend 
verhaal willen neerzetten en het persoonlijke combineren 
met marktgericht handelen.  

 

Resultaten 
 

In deze workshop van één dagdeel leer je jouw kwaliteiten 
te ontdekken en dit op een krachtige manier in de praktijk 
neer te zetten: 

• Ontdek jouw persoonlijke waarden 
• Hoe je zelf een sterk merk kunt worden 
• Maak je een upgrade van je LinkedIn profiel 
• Maak en oefen je personal branding pitch 

als voorbereiding van een netwerkgesprek 
 

 
 

 
Quotes deelnemers  

“Zeer tevreden over de open sfeer, 
het leren van elkaar en daardoor 

meer inzicht verkrijgen in mijzelf." 
 

“Mooi tot de kern in een korte tijd.” 
  

“Johan heeft mij geleerd: 
 ‘Practise what you Preach.” 

Trainer  
Johan Oostlander is coach en trainer en gespecialiseerd in 
de wisselwerking tussen persoonlijke motivatie en 
organisatiewaarden. Als filosoof werkt hij bij voorkeur met 
het Barrett Values Assessment en het Socratisch waarden-
gesprek. 
 

 
 

 
 

Locatie  
De Lairessestraat 154, 

Amsterdam, 
in company of elders op locatie 

Geïnteresseerd?   
Voor vragen neem contact op met Johan Oostlander  
06-38040089 of mailto:johan.oostlander@bethechange.nl  

 
Deze workshop kan voor teams op maat worden gemaakt. 

 
 

Investering  
open workshop € 115,- p.p. 

 (excl. btw)  
inclusief persoonlijk assessment en 

materiaal.  
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