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Personal branding: zelfpresentatie in de hedendaagse carrière. 

Sergey Gorbatov 

Vrije Universiteit Amsterdam 

 

 

Samenvatting  

Op de huidige arbeidsmarkt wisselen mensen vaker van werkgever, of kiezen voor 

zelfstandig ondernemerschap. Ook het zogenaamde “gig-werk” is in opkomst. Het 

vormgeven, positioneren en behouden van een gewenste professionele signatuur – ook 

wel “personal branding” genoemd - is een essentiële loopbaancompetentie geworden.  

Onze kennis over wat het is en tot welke loopbaanresultaten het leidt, is echter beperkt. 

Wat is jouw persoonlijke brand? Dit is voor velen nog een onbeantwoorde vraag, maar 

het antwoord heeft tegenwoordig grote consequenties voor je carrière. Het doel van dit 

proefschrift is om meer inzicht te verschaffen over het concept van personal branding en 

om de voorspellers en resultaten ervan te onderzoeken. Het is de eerste alomvattende 

wetenschappelijke poging om de concepten personal branding, personal brand en 

personal brand equity in een valide raamwerk te plaatsen. Verder gaat dit proefschrift in 

op de ontwikkeling van een instrument om personal branding en personal brand equity 

te meten, in de hoop verder onderzoek op dit gebied te stimuleren. De resultaten van het 

onderzoek bevestigen de belangrijke positie die personal branding inneemt in de 

hedendaagse carrièreliteratuur, en tonen aan dat adequate personal branding leidt tot een 

breed scala aan positieve loopbaanresultaten. 
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