
� O U W  E B O O K  

Voor het bouwen van een sterk
v�sueel merk waardoor �e moe�teloos

�e �deale klant aantrekt



“There �s no l�m�t to what we, as women,

can accompl�sh.” ― M�chelle Obama
 



Hey you! Welkom in deze guideline “Hoe bouw

je van jezelf een sterk visueel merk waardoor je

moeitelozer meer ideale klanten aantrekt”. 

Weinig vrouwelijke ondernemers hebben een

succesvol bedrijf en dat komt omdat het

grootste gedeelte niet goed zichtbaar is of te

bang is zichzelf te laten zien. 

Maar als jij jezelf al niet durft voor te stellen, hoe

gaat een je doelgroep dan iets van je kopen?

Deze guideline heb ik geschreven omdat ik je

wil helpen meer uit je visuele zelf te halen. Zodat

jij na deze guideline in je kracht staat en je

fluitend door het leven gaat als ijzersterk

personal brand.

Liefs Sophie 

Hey  you ,  



Leuk dat �e er bent. 
Laten we beg�nnen!



�N DEZE GU�DEL�NE

W�E BEN �K EN M��N VRHAAL

HET GEHE�M VAN PERSONAL
BRAND�NG

�OUW E�GEN PERSONAL
BRAND

Deze guideline leert jou de fundering van een

sterk visueel merk. De basis van je

onderneming die je hierna tot de oneindigheid

kunt doorvoeren. 

Want een sterk visueel merk helpt je echt niet

alleen in de fotografie. Oh dear… Het gaat

zoveel verder! 





Als jong meisje was ik al een creatieveling.
Schilderen, tekenen of gewoon met verf
kliederen, ik vond het allemaal prachtig. 

Op mijn 12e leerde mijn vader mij fotograferen, hij is
net als ik fotograaf. Als je bij ons thuis komt is het een
soort fotografie museum, inclusief collectors items en
bijzondere lenzen. 

Op mijn 16e begon ik mijn middelbare
schoolvriendinnen te fotograferen. Het liep zelfs zo uit
de hand dat op een gegeven moment alle meiden van
mijn klas een door mij gemaakte MSN-foto hadden (ik
kom uit de MSN tijd). 

Jarenlang was fotografie een hele grote hobby van
mij. Naast mijn studie fotografeerde ik wel maar ik
vond feestjes en festivals veel leuker! Een half jaar
woonde ik in Berlijn en heb zelfs in een winterseizoen
in een hotel gewerkt zodat ik in mijn vrije tijd kon
snowboarden!

Ik had nooit kunnen bedenken dat ik fotograaf zou
worden. Totdat ik in een corporate kantoor ging
werken als ICT-accountmanager. Ik paste helemaal
niet in een omgeving waar je geen sneakers aan
mocht en al mijn creatieve pogingen, het bedrijf
sneller te laten groeien, werden weggewuifd. 

M � � N  V E R H A A L



Een vintage Rolleiflex; een

collectors item van mijn vader 



Het resultaat: Ik raakte ontzettend overspannen en

depressief. In die moeilijke periode heeft fotografie

mij er echt doorheen gesleept, ik probeerde in de

weekenden zo veel mogelijk naar buiten te gaan

samen met mijn camera. Toen realiseerde ik me:

Fotograferen is wat ik het allerliefste doe en

sindsdien ben ik freelance fotograaf.

Als fotograaf heb ik gewerkt voor bedrijven zoals:

Linda, Heijmans BV, Groenlinks, RTL Nieuws, Team

Kappers, Brainwash, Boffi Keukens, Cachet Models.

En mijn Personal Branding fotohoot is al meer dan

150 keer verkocht! Mede door direct aan mijn

zichtbaarheid te werken heb ik in korte tijd een

succesvol bedrijf opgebouwd en voor zoveel mooie

opdrachtgevers mogen werken.

Een van mijn dromen het aankomende jaar is een

samen met een groep vrouwelijke ondernemers

een workation in Ibiza te fotograferen. Dit heb ik

twee jaar geleden al gedaan en het was fantastisch.

Maar ik droom ook van een mooi vrijstaand huis

met een visgraat houten eiken vloer. Ik geloof dat

ondernemen je deze vrijheid kan bieden. Wat zijn

jouw dromen?

"Focus on where you want to go, not on

what you fear” ― Tony Robb�ns 
 



 

P L A Y  V � D E O
 

https://www.youtube.com/watch?v=gcUvNjPvf8o


Ik woon in Rotterdam en heb ook een echte ‘handen
uit de mouwen/niet lullen maar poetsen’ mentaliteit.
Geef me twee wijntjes en mijn Rotterdamse tongval
komt naar voren. Op dit moment zijn mijn vriend en
ik op zoek naar een huis omdat we binnenkort gaan
samenwonen. We zijn twee jaar samen en (meestal)
dolverliefd! ;)

Verder ben ik gek op Engelse kostuumdrama’s zoals
Pride & Prejudice en The Crown. Maar mijn favoriete
serie is Friends, het liefste met een zak chocolade
kruidnoten. Ik kan rustig iets wat ik heel leuk vind vijf
keer achter elkaar kijken. 

Ook eet ik graag pittig en heb ik op dit moment een
heuse Siracha verslaving, ik smeer het zelfs op mijn
boterham met kaas!





Ondernemen is niet een website maken en vervolgens wachten tot je

ideale klant naar je toe komt gewandeld. Je zult echt de

spreekwoordelijke handen uit de mouwen moeten halen om jouw

klanten te laten zien dat JIJ hun expert bent. 

En precies dat stukje zichtbaarheid vinden veel ondernemers

lastig. Op dit moment is nog steeds 39% van de vrouwelijke

ondernemers niet of nauwelijks zichtbaar voor hun doelgroep.

Zo zonde vind ik dat!

Zoveel ondernemers zie ik twijfelen als het neerkomt op

zichtbaarheid. Ze weten niet waar ze moeten beginnen met het

opbouwen van een sterk visueel merk. Soms is het zelfs een

kwestie van niet durven omdat ze het spannend vinden om zich

visueel te uiten. Stemmen als: “Want wat zullen anderen

daarvan vinden?” of “Wat als het tegenvalt?” nemen het van je

over.

En hoe spannend ze het ook vinden. Je zult nou eenmaal

visueel zichtbaar moeten worden om je dromen te realiseren. 

Het is het een of het ander. Of je kiest ervoor om de pijn te

verdragen van je dromen niet realiseren of je breekt dwars door

de angst van écht zichtbaar zijn – met je eigen unieke mening

en persoonlijkheid – heen en realiseert je dromen.

“The choice is yours!”

 

W A A R O M  O N T V A N G  � E
D E Z E  G U � D E L � N E  

 
 

Je kunt nog zo’n goede ondernemer zijn en misschien

ben je zelfs de expert in jouw vakgebied- je komt er

niet zonder een sterke personal branding strategie! 
 



Wist je dat?
Het een bewezen feit is dat mensen op je website eerst je

over mij pagina lezen en pas daarna naar je productaanbod

kijken? En ook op je social media doen post en story’s waar

jij staat het gemiddeld 30% beter. 

Dit heb ik zelf keihard ondervonden in de eerste maanden

van mijn ondernemerschap. Ik ben de afgelopen jaren

dagelijks bezig geweest met sterke visuele branding en

onderzoek graag bekende personal brands. Zoals Celine

Charlotte, Oprah Winfrey, Tony Robbins. 

Wat hebben zij met elkaar gemeen? Ze hebben een sterk

visueel merk, zijn consistent en trekken hierdoor moeiteloos

hun ideale klant aan. 

Je bent hier niet zomaar. Als je deze guideline hebt

gedownload, dan droomt een deel van jou ook van een sterk

visueel merk. Op de volgende pagina’s neem ik je mee in

hoe je dat doet.





WAT �S  PERSONAL 
BRAND�NG?

Een personal brand is jezelf als merk presenteren en

positioneren. Het is jezelf aan de juiste doelgroep

voorstellen waarbij je continu communiceert wie je bent,

waar je voor staat, wat je voor je doelgroep betekent en

waarmee jij je onderscheid van de concurrenten. 

Maar voordat je jezelf als merk presenteert moet je wel weten

wie je bent en waar je voor staat. Omdat veel mensen niet

goed weten hoe ze zich kunnen presenteren, laten ze kansen

liggen. Ook hoor veel ondernemers die niet durven zichzelf als

merk te presenteren. Dan kun je wel heel leuk een

marketingvideo opnemen maar als jij niet weet wat de

toegevoegde waarde van je persoonlijk merk is, wat ga je dan

vertellen? 

Niet weten hoe en niet durven, zijn situaties die veel

voorkomen. Dat vertaalt zich naar beeld, tekst en marketing

(zoals social media ads, nieuwsbrieven en sales-funnels). Veel

ondernemers slaan een belangrijke stap over. Een persoonlijk

merk begint in de kern. Het is the core van je business. 

Uiteindelijk gaat personal branding ook om kernwaarden. Of

je nu zzper bent of een gigantisch bedrijf met 100 man

personeel- kernwaarden hebben we allemaal! Soms zijn het

kernwaarden die we van andere overnemen. Je ziet dit bij

werknemers die al 30 jaar met liefde voor een bedrijf werken.

De kernwaarden van her bedrijf zijn dan verweven met hun

eigen kernwaarden. 



 

D E  V O O R D E L E N
 
 

Je klanten zullen altijd blijven

terugkomen
✓

 

Je bent trouw aan jezelf✓

 Je bedrijf heeft een sterke positie✓

 Je staat open voor anderen en hun vragen

en ervaringen
✓

 

De mogelijkheden zijn eindeloos✓

 Je bent persoonlijk✓

 Je kunt meer verdienen✓

 
Je hebt een betere positie ten opzichte

van je concurrenten
✓

 

Je word zelfverzekerder✓

 





 

T � P  0 1  O M S C H R � � F  � E
P E R S O N A L  B R A N D

 

Jouw personal brand is je identiteit en geldt niet alleen voor
je business. Als ondernemer sta je altijd 'aan' en overal waar
jij komt, neem je ook jouw bedrijf mee. Heb je wel eens een
potentiele klant gesproken terwijl je eigenlijk vrij was?
Precies! 

Mensen kopen van mensen en willen meer dan ooit geraakt
worden. Omdat het koop-proces nu meer online gebeurt is
het belangrijk dat jij online visueel bent vertegenwoordigd.
Jouw website en jouw social media pagina is jouw virtuele
winkel. 

Daarmee is personal branding dus ook heel persoonlijk
geworden; het gaat namelijk om jouw kernwaarden. 

Heb je wel eens je eigen personal branding uitgeschreven?
Op de volgende pagina's deel ik je hoe jouw eigen personal
brand vormgeeft. 



Welke kernwaarden horen bij mij?

Ben je traditioneel, veerkrachtig, creatief,

gedisciplineerd of innovatief? Ben je meer ‘gow with the

flow’ of ben je juist heel gestructureerd? 

Vraag aan je vrienden, familie en zelfs je klanten wat

jouw kernwaarden zijn. Vraag dan ook direct aan je

klanten waarom ze voor jou hebben gekozen. 

Schrijf je kernwaarden uit en herhaal ze voor jezelf. Own

jouw kernwaarden en wees trots op jezelf!

Voor fundering van een personal brand hanteer ik altijd 3

basisvragen. Deze kun jij vandaag al invullen en zo een

sterkere positie voor jezelf te creëren.
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Communiceer je kernwaarden

Bepaal voor jezelf welke middelen je gaat gebruiken om

aan jouw ideale klant te laten zien wat jouw

kernwaarden zijn en wat je voor je klant kunt betekenen.

Bedenk je daarbij altijd: “Ik verkoop de oplossing en niet

het product.” 
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Hoe vaak deel jij je kernwaarden? 

Maak voor jezelf een planning hoe vaak je per maand

jouw kernwaarden naar je klant communiceert. Kies

hierbij verschillende tools zoals: Social media, Linked In,

je website, nieuwbrieven enz. Zorg dat je in elke

marketingvorm uitgebreid omschrijft wat je PVA (plan

van aanpak) is. Ga je jouw kernwaarden vertalen naar

beeld, tekst of audio? 
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T � P  0 2  L E E R  V A N  A N D E R E N
 

Kijk eens naar merken die jij tof vindt en waarom. Denk er

eens dieper over na. Waarom spreken ze je aan? Wat

stralen ze uit? Welk gevoel geven ze je? En stel jezelf dan

de vraag: Wat wil jij uitstralen? Welk gevoel wil jij

overbrengen? Hoe wil je overkomen? Bijvoorbeeld bold en

krachtig of juist heel benaderbaar?

 

T � P  0 3  Z E T  � E
K R � T � S C H E  B R � L  A F

 

Iedereen heeft een kritische bril waardoor je jezelf niet ziet

zoals je echt bent. Ieder mens is puur en open maar door

onzekerheid en zelfkritiek durven we ons niet echt aan te

kijken. Hoe zou je jezelf zien door de ogen van je partner,

je vrienden of je kinderen? Vast een stuk mooier.

Zet je eigen kritische bril af door met jezelf het gesprek

aan te gaan. Ontdek wat nog in de weg staat tussen een

sterke visuele brand en je huidige situatie. Welke onzin

vertel je jezelf nog? Waar ben je bang voor? 



 

T � P  0 4  G E D R A A G  � E  Z O A L S  � E  � E  Z O U
G E D R A G E N  A L S  � E  A L  1 0 0 0  K L A N T E N

Z O U  H E B B E N .
 

Je bent hier niet zomaar. Jouw dromen zijn groot. Mijn coach

zegt altijd: Eerst zijn, dan hebben. Je zult eerst een bepaald

persoon moeten zijn met bepaald gedrag en gedachten,

voordat je iets kunt hebben.

Wil je een blokjesbuik, dan zul je ook eerst moeten sporten en

anders eten.

Met ondernemen is het net zo. Een ondernemer met 1000

klanten heeft altijd een sterk visueel merk. Anders kom je daar

niet.

Dus wil jij groeien met je bedrijf? Doe dan wat een ondernemer

met 1000 klanten ook zou doen.





 

T � P  0 5  O M A R M  � E Z E L F
Z O A L S  � E  B E N T  

 

Weet je wat de sterkste visuele merken zijn? Merken

waarbij je ziet en voelt dat iemand echt zichzelf is en

in haar kracht staat. Hoe meer jij oke bent met jezelf

en plezier kunt hebben tijdens bijvoorbeeld een

fotoshoot, hoe meer je dat uitstraalt op de foto’s en

hoe meer mensen er op ‘aan’ gaan.

 

T � P  0 6  W E E S  C O N S � S T E N T
 

Zorg dat je dagelijks zichtbaar bent als personal

brand. Dat kun je al gemakkelijk doen in je social

media posts en stories. Fotografie kan hierbij een hele

handige tool zijn om van jezelf een sterk visueel merk

te maken.





Heb je iets aan deze uitleg gehad? Ben je er klaar voor om jouw

eigen visuele merk naar de praktijk om te zetten zodat je

moeitelozer jouw ideale klant aantrekt? Durf je het aan zelf eens

voor de lens te staan? 

Binnenkort organiseer ik een nieuwe fotodag! Tijdens de

fotodag kun je een tijdslot boeken van 35 minuten en word je

vastgelegd door mij. Normaal gesproken fotografeer ik alleen

grote pakketten dus dit is een unieke kans.

Omdat je deze guideline hebt ontvangen wil ik je een korting

geven van € 40,- Je betaald dan niet € 440,- maar € 399,- Let

op: Deze korting geldt 14 werkdagen na ontvangst van deze

guidline. 

Ben je er klaar voor om visueel in je kracht te gaan staan? Boek

via deze link vandaag nog jouw plekje op deze unieke fotodag!

BOEK  H I ER  J E  T I JDS LOT  

xo Sophie

2018-2021 COPYRIGHT SOPHIE OELRICH FOTOGRAFIE

 
 
 
 

"Act as if it were impossible

to fail"  ― Dorothea Brande 

 

 

H E B  � K  � E  K U N N E N  H E L P E N ?

https://www.sophieoelrich.com/fotodagen
https://www.sophieoelrich.com/fotodagen




@sophie_oelrich

info@sophieoelrich

sophieoelrich.com

personal brand podcast

L E T ' S  F O L L O W
 

Wil je door foto's je doelen halen? Ben je te

weinig zichtbaar en heb je te weinig beeld? Ik

help je graag. Samen zoek ik met je uit of we

elkaar kunnen helpen met het perfecte

plaatje!

 

Kom met me in contact via onderstaande

gegevens.
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https://www.instagram.com/sophie_oelrich/
https://www.sophieoelrich.com/
https://open.spotify.com/show/1zQYtnso86lwSHu84hwaPi?si=G2qpXyyOTcGp1eY8-X9Nlw
https://www.instagram.com/sophie_oelrich/
https://www.sophieoelrich.com/
https://open.spotify.com/show/1zQYtnso86lwSHu84hwaPi?si=G2qpXyyOTcGp1eY8-X9Nlw

