Wil jij je sterk kunnen
onderscheiden van de rest?
Dit e-book geeft 10 manieren weer
om je persoonlijkheid te laten zien.
rosiancusters.nl

Hee, hallo!
Mijn naam is Rosian Custers en met mijn bedrijf
help ik ondernemers met het maken van
authentieke (online) content. Niet om persé veel
likes of bereik te genereren, maar om waardevolle
verbindingen te leggen met de juiste klanten.
Om dat te bereiken zul je moeten laten zien wie
je bent en wat je in je mars hebt. En dan bedoel
ik niet dat je hoog van de toren moet blazen.
Mensen prikken er tegenwoordig doorheen als je
niet waarmaakt wat je zegt.
Maar... Hoe kun je dan authentiek zijn in je content
en een sterk merk bouwen? Hoe zorg je ervoor dat
je opgemerkt wordt en toch dichtbij jezelf blijft?
In dit e-book krijg je 10 manieren aangereikt om
je bedrijf op een authentieke manier te profileren.
Lees het e-book niet als glasharde waarheid, maar
laat je vooral inspireren en ga vervolgens zelf aan
de slag!
Psst…! Vergeet niet om ook de bonustip mee te
pakken.
Ik wens je veel leesplezier toe!

Rosian Custers
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Contact.

Mail mij > info@rosiancusters.nl

Insta > @rosiancusters

Skype met mij > @rosiancusters

LinkedIn > Rosian Custers

www > rosiancusters.nl

3 | rosiancusters.nl

Leer ons je beter kennen.
#1

Maak je eigen overtuigingen helder en
deel die vervolgens in de vorm van quotes,
foto’s en gedachtenspinsels zodat we je beter
leren kennen en verbinding mogelijk is!
Waar geloof jij in? Welk spreekwoord neem je vaak
in de mond? Door wie wordt je geïnspireerd en
waarom? Het zegt iets over jou, waar je voor staat en
wat je gelooft. Deel dat geloof met ons. Laat zien wat
jij ziet en interessant vindt. Daardoor leren we je een
beetje beter kennen. En kan er verbinding ontstaan!

#2

Durf af te wijken van het pad van ‘dat wat
hoort’. In tekst, in beeld, in de manier waarop jij
jezelf presenteert, maar blijf altijd dicht bij jezelf.
Afwijken kan op verschillende manieren. Maar één
ding is zeker; wanneer je niet afwijkt, zul je ook niet
opgemerkt worden. Dus hoe eng ook, ‘afwijken’
is noodzaak voor ondernemers die het verschil
willen maken. Durf af te wijken! In wat je doet, in
wat je uitstraalt, in de kleuren die je gebruikt, in de
statements die je maakt… Wanneer je dat een tijdje
volhoudt, zullen mensen je afwijkende stijl steeds
meer gaan opmerken. Let maar op!
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Het waarom van jouw passie.

#3

Wat je vak of expertise ook is, durf je passie en plezier te delen! Laat de wereld zien wat jij
ziet, we zijn dol op positieve energie! :)
Jaaa passie! We zijn er dol op! Dus gun je doelgroep een kijkje in je keuken. Of je nu taarten bakt of mensen
coacht, er is altijd wel leuks om te laten zien. Dat kan al heel simpel door foto’s of video’s te maken van je
werkdag en die met ons te delen. Zo kunnen we binnenkijken in jouw wereld en je via die weg beter leren
kennen. Waardoor je jezelf als professional steeds sterker neerzet. Wedden dat het enthousiasme aanstekelijk
werkt?

#4

Maak je WHY helder en toon ons
waarom jij doet wat je doet.
“People don’t buy what you do, but WHY you do it”,
zei de wijze Simon Sinek eens. Waarom doe jij wat
je doet? Waarom ben je ooit dit bedrijf begonnen
(behalve dat je er dacht rijk van te worden)? Denk
daar maar eens over na en vertel het ons! Het
komt veel meer binnen dan de berichten over
productspecificaties- en voordelen. Want het zegt
iets over jou, je drijfveren en wat je de wereld te
beiden hebt. En het mooie is dat je je daarmee kunt
onderscheiden, want niemand is zoals jij bent. En
niemand denkt zoals jij. Dus tell me.. Wat is jouw
WHY?
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Eerlijke verhalen.
#5

Toon je kwetsbaarheid. Je kwetsbaar
opstellen is geen kwestie van winnen of
verliezen: het is de moed hebben om de
uitdaging aan te gaan en je te laten zien,
terwijl je geen controle over het resultaat hebt.
Moediger kan je niet zijn!
Dit is de tip die het vaakst op weerstand stuit. We
zijn als nuchtere Nederlanders helemaal niet gewend
om onze kwetsbaarheid te tonen. Sommige mensen
denken zelfs dat het een teken van zwakheid is, maar
niets is minder waar. Juist door je kwetsbaarheid te
laten zien en daar op een eerlijke en transparante
manier over te vertellen, zul je worden opgemerkt en
weet je mensen te raken.

#6

Vertel verhalen! Vertalen vertellen zit in
ons bloed. Verhalen worden beter onthouden
dan feiten en door verhalen te vertellen kan
er een band ontstaan. Een die met je ideale
klanten!
Wij zijn gek op verhalen. Dit hoeven geen sprookjes
te zijn of sterke verhalen die je tegen je vrienden in
de kroeg vertelt. Het kunnen ook anekdotes van op
de werkvloer zijn. Of metaforen om iets duidelijk
te maken. Tv-reclames worden vrijwel altijd in een
verhaalvorm gegoten, omdat dat is wat wij mensen
gemakkelijk onthouden. Laat je daardoor inspireren
en schrijf je eigen verhalen! Wanneer je daar goed in
wordt, is verhalen vertellen (ofwel: storytelling) een
goede manier om je sterk te profileren.
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Maak het waar!

#7

Make it happen! Ben zelf de belichaming van je kernwaarden.

Ben de belichaming van je kernwaarden. Dat betekent zoiets als: straal uit wie je bent. Of je nu een creatieve
duizendpoot of een pietje precies bent, laat jouw kernwaarden zien. Maar… keep it real! Zeggen dat je een
mensen-mens bent, maar vervolgens niet op iemand durven af te stappen is een beetje gek. Net als je zegt
servicegericht te zijn, maar men moet vervolgens drie keer
bellen voordat ze je aan de lijn krijgen, ook. Dus wat je
ook kiest: zorg dat het bij je past én dat je het waarmaakt!

#8

Vertel niet wat je product of dienst kan, maar
wat het de klant oplevert.
Het bekende voorbeeld van de boor. Verkoop jij een boor
of verkoop jij dat gat in de muur, waar een mooi schilderij
aan opgehangen kan worden? Wil je opgemerkt worden,
zul je allereerst de aandacht van je doelgroep moeten
hebben door in hún wereld te stappen. Dus denk bij alle
content die je creëert na over de vraag: wat heeft mijn
klant hieraan als hij het gebruikt heeft? en stel dat centraal
in je communicatie. Want wat is interessanter voor je
doelgroep: jouw coachingsessies, of dat hij uiteindelijk
meer rust in zijn hoofd krijgt?
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Stay focused.
#9

Zorg dat je boodschap helder, kort en
duidelijk is. Kies voor maximaal één boodschap
per uiting en voorkom verwarring.
De boodschap is hetgeen je wilt overbrengen op de
doelgroep. Dat kunnen een heleboel dingen zijn,
maar wil je de doelgroep echt bereiken, houd het
dan bij hooguit één boodschap per uiting. Meer
kunnen onze hersenen eigenlijk niet aan, zonder
dat er verwarring ontstaat. Ook wordt je door deze
boodschap beter onthouden en zul je in de toekomst
meer gaan opvallen.

#10 Herhaling belooft betaling.
Een open deur, maar wel waar. Een of enkele keren
een verhaal vertellen, je kwetsbaarheid tonen, je
passie laten zien, een bepaalde stijl tonen of je
boodschap delen… het werkt niet zolang je dit niet
consequent doet. Mensen moeten gemiddeld 7 tot
12 keer van je gehoord hebben, voordat ze een
vervolgstap ondernemen. Dus herhaal, het liefst elke
week, hetgeen je wilt vertellen maar steeds op een
andere manier zodat je wel interessant blijft. Gooi het
bijltje er niet te snel bij neer want.. Herhaling belooft
betaling. Promise!
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Bonustip.

Bonustip Kies je eigen stijl en houd eraan vast!
Een herkenbare eigen stijl zorgt ervoor dat je sneller en gemakkelijker opgemerkt wordt. Die stijl kan betrekking
hebben op het lettertype van de tekst op je website, de opmaak van je nieuwsbrieven, de afbeeldingen van je
social media berichten, de kleuren van je drukwerk, je logo, de manier waarop je je kleedt, de vormgeving van
je presentaties, de manier van schrijven… Wat je uitstraalt trek je aan. Dus kies je stijl bewust en houd eraan
vast! Het is hetgeen mensen het eerste van je zien en wat je sterker maakt in je profilering naar buiten toe.
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Laat je persoonlijkheid vóór je werken!

Onderscheiden: het klinkt zo gemakkelijk, totdat je van alles geprobeerd hebt en het steeds lastiger
wordt om met je hoofd boven het maaiveld uit te steken.
Ik snap heel goed wat je bedoelt. Net als jij heb ik geworsteld met hoe ik mijn bedrijf zo goed
mogelijk in de markt kon zetten zonder hetzelfde te roepen als mijn concurrenten. Ik probeerde
van alles uit: bedacht campagne na campagne, postte me suf en adverteerde als een dolle zodat
potentiële klanten mijn marketingdiensten wel móesten zien. Totdat ik merkte dat het onvoldoende
werkte en dat de uitingen niet alleen maar over mijn diensten moesten gaan, maar vooral ook over
mezelf.
Vanaf het moment dat ik besloot om mijn
persoonlijkheid naar buiten te brengen, begonnen de
klanten vanzelf te komen.
Door mezelf op een oprechte en authentieke manier te
laten zien, was het mogelijk om verbinding te maken en
me te onderscheiden van mijn concurrenten.
Ondanks dat het wennen was om mijn persoonlijkheid
en stijl openlijk te tonen, merkte ik ook dat het een soort
vrijheid gaf. De vrijheid om te zijn wie ik ben waardoor
ik die marketingtrucjes niet langer nodig had om
mensen aan me te binden. Dit was het bewijs van waar
ik altijd al in heb geloofd: Mensen Marketing. Laat je
persoonlijkheid vóór je werken!
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What’s next?

De 10 tips uit dit e-book zijn tof,
maar brengen pas écht iets als jij het
onderscheidend vermogen van je bedrijf
helder hebt. Daar ga ik je mee helpen!
Binnenkort organiseer ik het ‘Waaromik’ event waarbij we werken aan jouw
authentieke merkverhaal dat vertelt
waarom mensen bij jou moeten zijn en
niet bij je concurrenten. Zodat je nóg
beter, nóg sterker en nóg succesvoller je
boodschap kunt overbrengen. Want zonder
onderscheidende boodschap, geen klanten.
Wil je meer weten over hoe dat event er
precies uit gaat zien? Stuur dan een mailtje
naar info@rosiancusters.nl, ontvang het
programma en weet direct of het iets voor
je is.
Stay tuned!
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