
Professioneel Profileren



Professioneel Profileren
Identiteit vs. Imago

Als persoon, student, collega, zelfstandige?

Hoe profileer jij je professioneel?



Wat doe je al?
Breng in kaart wat je al doet met betrekking tot jezelf profileren.

Denk aan:
social media platforms, netwerkbijeenkomsten, openingen, je portfolio en de samenstelling daarvan, 

je huidige netwerk (klasgenoten, docenten, ...,), teams waarin je hebt gewerkt, 
projecten, presentaties, publicaties, uitzendingen, etc.

Maak hiervoor een mindmap.

https://artdesignrocva.wordpress.com/2015/04/20/mindmapping/


Wat is wat?
Bekijk je mindmap kritisch. 

Wat is wat? Welke activiteiten zijn professioneel en welke zijn persoonlijk? 
Kan je nog meer onderscheid maken (kookgoeroe, plantendeskundige)?

Zijn er activiteiten waarbij de dingen door elkaar lopen?

In deze stap gaat het nog puur om de analyse. 
Benoem per activiteit wat je doet en waar dat bij hoort (persoonlijk, professioneel, beide, ...,). 

Wat valt je op?

 



Wat wil je?
Intern:

● Stel dat je een topsporter zou zijn, 
welke sport zou je dan beoefenen en welke aspecten in die sport spreken jou aan?
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Intern:

● Stel dat je een topsporter zou zijn, 
welke sport zou je dan beoefenen en welke aspecten in die sport spreken jou aan?

● Stel dat je een auto zou zijn, 
welk type/merk/serienummer/kleur/uitvoering zou je dan zijn en wat typeert die auto precies?

● Stel dat je een dier zou zijn, 
welk dier zou je dan zijn en wat is er zo bijzonder aan dat dier?
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Wat wil je?
Extern:

Op welke vragen zou jij het antwoord willen zijn?
(Bedenk er vijf.) "We zijn op zoek naar... "

Wat voor dienst(en) en/of product(en) lever je dan?

Als je kijkt naar de 'standaard', waarin ben jij dan beter?

 



Waar doe je het voor?
Hoe ziet jouw werkomgeving er uit? 

Waar werk je, met wie, op welke tijden, etc?



Waar doe je het voor?
Hoe ziet jouw werkomgeving er uit? 

Waar werk je, met wie, op welke tijden, etc?

Wat wil je veranderen in de wereld? (of in jouw omgeving?)
Dit is het waarom achter de dingen die je doet. 



Wat is je ‘mission statement’ of ‘story’?
[Naam] is hier om … te betekenen voor …

[Naam] kan bijdragen aan …

[Naam] is een ..., ..., ..., <drie persoonlijke vaardigheden/eigenschappen> 
die voor ... <omschrijving doelgroep> zorgt dat ... <betekenis>. 
[Naam] levert ..., ..., ..., <drie producten/diensten> die bijdragen 

aan ... <betekenis - wat je wilt veranderen in de wereld>

Vertel over anderen.

Vertel over iets uit het nieuws, een gebeurtenis, etc. wat je heeft geraakt, en waarom.

 



Simone Giertz

https://www.youtube.com/channel/UC3KEoMzNz8eYnwBC34RaKCQ
http://www.youtube.com/watch?v=E2evC2xTNWg


Break

http://www.youtube.com/watch?v=ab47XHidvwQ
http://www.youtube.com/watch?v=MOIJnQGspWc


S.W.O.T.
Bekijk je mindmap kritisch 

zoek naar plekken waarvan je denkt dat er iets te winnen valt. 
Dat kan zijn omdat je er nodig iets aan moet verbeteren,

 of omdat je denkt dat hier kansen voor het grijpen liggen.

Zoek naar minstens drie van die plekken in totaal,
minimaal één waarbij verbetering nodig is,

 één waarbij kansen liggen en 
één die in 'real life' uitgevoerd moet worden.

Beschrijf nu per plek kort wat de situatie is en maak (per situatie) een SWOT-analyse.

 

https://artdesignrocva.wordpress.com/2016/09/14/s-w-o-t/


Strategische Actie

Beschrijf per SWOT-analyse één strategische actie.
Benoem ook het gewenste resultaat. 

Doe dat 2x SMART en 1x FUZZY. 

http://www.carrieretijger.nl/functioneren/management/leidinggeven/doelen-stellen/smart
http://www.markensteijn.com/index.php/management/115-stop-smart-be-fuzzy/


Strategische Actie

Beschrijf per SWOT-analyse één strategische actie.
Benoem ook het gewenste resultaat. 

Doe dat 2x SMART en 1x FUZZY. 

Bespreek met z’n drieën je POPs.
Geef elkaar feedback en tips.

Voer de POPs komende maand uit. 

http://www.carrieretijger.nl/functioneren/management/leidinggeven/doelen-stellen/smart
http://www.markensteijn.com/index.php/management/115-stop-smart-be-fuzzy/


LinkedIn Checklist

… en handleiding vind je
    op de site als downloads...



Thank you!


