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2. Personal Branding

3. Rol van het ODC binnen Personal Branding

4. Nieuwe Business Card

5. My five minutes of fame
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Benelux market leader
‘best quality’ after sales

Logistic innovator
with unique
platform for Any…
personalized services

Insurance specialist &
Trusted E-to-E
orchestrator for the
complete i supply chain

Effective Workflow
Specialist, with ITsystems for flexibility &
grip

OUR POWER IS TO CONNECT
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Specialist in fresh food
solutions

Introductie DynaGroup
Onze supply chain ontwikkeling

Effective
Workflow
Applications

Personalized
Logistics

Start-up

Fresh Food
Solutions

Year 0 - 8

Year 13 - 15

Year 20 - 21

Year 23

(1995 – 2002)

(2007 – 2009)

(2015 – 2016)

(2018)

Year 9 - 12

Year 16 - 19

Year 22

(2003 – 2006)

(2010 – 2014)

(2017)

After sales
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Trusted
solutions

Bpost

Introductie DynaGroup
Onze locaties in de Benelux
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Introductie DynaGroup
Onze focus in de supply chain
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Introductie DynaGroup
CSR @ DynaGroup

Dyna is 25 jaar geleden begonnen vanuit
een garage van 1 van de 2 oud-eigenaren.

In de afgelopen 25 jaar zijn we enorm
gegroeid en elke fase kent zijn charme maar
ook zijn uitdagingen naar de nieuwe fase.
Binnen Dyna zijn we ons daar bewust van en
daarom actief bezig om de goede
eigenschappen van de cultuur (extern
gericht, flexibel) uit te breiden met nieuwe
eigenschappen (intern gericht en stabiel) die
ons weer verder helpen in onze duurzame
groei.
Key is goede balans tussen intern en extern
en flexibel en stabiel en we geloven dat je dit
alleen kunt gebruiken door de juiste persoon
op de juiste plek te zetten!
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Introductie DynaGroup
Wat hebben we tot nu toe gedaan qua investeren in onze mensen/ cultuur
•

Dyna Values

•

Bonus model transformatie

•

Dyna Innovation Community opgezet

•

ODC toegepast binnen Finance & IT

•

Lunch & Learn sessies Dynalinq

•

Dyna Healthweek

•

Wekelijkse portie fruit voor onze medewerkers

•

Dyna movie opgenomen met onze
medewerkers in de spotlight

•

Employee Engagement sessies

To do 2019:
•

Dyna Academy

•

Intern communicatiekanaal (app)

•

Jaarlijks medewerkers tevredenheidsonderzoek
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… Wat is Peronal Branding…

WAT ROEPT EEN BRAND OP? (VERSCHIL MET PERONAL BRAND?)
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… Wat is Peronal Branding…

HOE ERVAART DE WERELD MIJ?

Wie
Ben
Ik
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Wat zijn
mijn
Waardes

Waarmee
maak ik
Verschil
11

Wat
Wil
Ik

… my Brand – Reno Steinbusch…

Met passie en
plezier

Samen er voor
zorgen

Dat met een
open mind (3D)

Continue
verbetering
plaats vindt
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… my Brand – Niels de Boer…
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… Wat is Peronal Branding…

PERSONAL BRANDING is:
• het jezelf als merk presenteren aan anderen, waarbij je positieve beelden en
associaties oproept.
• Het gebruiken van je persoonlijkheid, kennis en ervaring om je te onderscheiden
van anderen.
het ABC van Branding:
• Waarin ben je Apart (uniek)
• Waarvan ga je Bewegen/ Wil je de Beste in zijn/ Ga je van Bloeien (welke opdracht
roept de passie/ energie in je op)
• Zorg dat je ten alle tijde Congruent → Alles wat jij doet zou moeten bijdragen aan
het beeld dat je wilt uitdragen
→ bv. hoe zou het overkomen als het WNF een keten tankstations zou beginnen?
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… Wat zijn de voordelen van Peronal Branding…

de VOORDELEN van Personal Branding:
• Het geeft focus aan je professionele ontwikkeling.
• Het bewust zijn van je Personal Brand helpt je beter te vertellen/ tonen wie je bent en
wat je (anders) doet (en beïnvloedt daarmee hoe anderen over je denken).
• Met Personal Branding kun je je onderscheiden bij de klanten en daarmee
concurrentievoordeel behalen. Het gaat erom jezelf duidelijk te profileren (eerste
indruk), zodat je op de juiste opdrachten wordt ingezet
• Met een Personal Brand en juist ingezet worden
vergroot je de kans dat anderen zich jou herinneren
(i-NPS).
• Je neemt je Personal Brand mee als je van organisatie
verandert, dat kan niet met andere ‘merken’.
• Nadeel? Net als bij echte merken duurt het relatief lang een
reputatie op te bouwen en deze investering kan binnen
no-time door negatieve associaties teniet worden gedaan.
© DynaGroup Confidential
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…INTRO ODC METING,
BEWUST VS ONBEWUST
BUITENKANT
Persoonlijk bewustzijn – je persoonlijk weergave van de
buitenwereld, waarbij ons Ego de buitenwereld filters en ons
eigen ideaalbeeld bewaakt → Een compromis tussen wie we
werkelijk zijn en hoe we willen dat de omgeving ons ziet

BINNENKANT
Persoonlijk onbewuste – is alles wat je voelt, denkt, je
herinnert, wenst en doet zonder dat je er bewust van bent. Je
mogelijkheden en beperkingen.
Belangrijk om hier bewuster van te worden, aangezien de
(vaak) onzichtbare, onbewuste invloed ons gedrag kan sturen.
Hierin onderscheidt het ODC zich, door de beelden (Jung)
wordt het onbewust meegenomen en dus niet alleen de
buitenkant die iemand zelf graag wilt zien/ zijn.
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…INTRO ODC METING,
WAAR KUNNEN WE HET VOOR INZETTEN?
Het Odin Development Compas (ODC) helpt
professionals en teams succesvol te zijn van uit
hun authentieke kracht. Het geeft diepgaand
inzicht in iemands natuurlijk talenten en
kwaliteiten en “energievreters”. Op die manier
maakt het assessment duidelijk waar iemands
ontwikkelpotentieel ligt en welke uitdagingen er
goed bij hem/haar passen.
Binnen Dyna met externe support toegepast
binnen IT MT en vervolgens zelf gecertificeerd
en breder toegepast (reeds >30 collega’s
gedaan en groeiende)
De ODC meting is:
• Eenvoudige en snel (max. 15m)
• Uniek doordat die het onbewuste (via beelden)
met het bewuste (teksten/ competenties) meet
• Breed inzetbaar
• Persoonlijke ontwikkeling
• Team inzichten
• Recruitment Proces

Nadeel - Vooral inzetbaar voor de professionals
© DynaGroup Private Information
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September 4th 2017
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…ONZE EIGEN BUSINESS KAART MAKEN

Aangezien een eerste indruk vaak belangrijk is en beelden vaak meer spreken dan woorden,
willen je samen met jullie een leuke business kaart ontwikkelen die jullie kunnen gebruiken als je
jezelf de volgende keer ergens gaat voorstellen.
Door dit samen te maken in de komende 10-15 minuten, hopen we wel jullie te laten nadenken
door keuzes te maken.
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…ONZE EIGEN BUSINESS KAART MAKEN
Ik zet de stip op de horizon - Richting geven, Inspirator, zorgt

Kies uit de rechtste 4 welke je
de kleur groen, oranje, blauw
en grijs zou geven.
Groen = Natuurlijke kracht, doe je
van nature makkelijk en goed en
wordt je voor gewaardeerd/ gezien
Oranje = Iets wat je voor je gevoel
wel goed kan, maar nog niet
optimaal benut. Wordt je wel blij van
om mee bezig te zijn

De Profeet

voor beweging/ roering, stip op de horizon, overzicht & ambitie.
Mooi belangrijk vinden (schoonheid), totaalplaatje moet kloppen.
Ik sta boven het gepeupel - Afstandelijk, vaak een hoge lat
voor zichzelf en zijn omgeving

Ik ben daadkrachtig - Ik zorg dat wij ons doel bereiken,

De Strateeg

Oerkracht - meest krachtige, winnen = belangrijk, NU moet er iets
gebeuren, bepaalt zelf wanneer hij nodig is
Het doel heiligt de middelen - Ik Ten koste van alles zorgen
dat wij ons doel bereiken

Ik ben open en empathisch - Ik Zorg voor jou – Zorgen Dat (je
Blauw = Iets wat je wel doet (omdat
het moet/ erbij hoort), maar geen
energie van krijgt. Dit merk je vooral
onder zware omstandigheden

De Ontvankelijke

Grijs = Iets waarvan je bewust bent
dat je dit minder in je hebt zitten en
dus ook aan anderen zal overlaten
als je de kans krijgt

Ik heb originele ideeën - Ik bedenk nieuwe wegen (voor het

De Vernieuwer
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helpen i.p.v. Het voor je doen), Empathie (openstellen)
Ik bemoei me ongevraagd met mensen - Zorgen voor (het
voor je doen i.p.v. Je helpen), blijven vaak oppervlakkig (geen echt
contact), lopen gaten dicht (voor wat, hoort wat)

collectief). Wie = Wanneer nodig, Samenhang/ Context zien, Juiste
mensen verbinden, Snelle denker. Hier & Nu
Ik bekritiseer het bestaande – Behoefte aan eigen vrijheid,
Ongrijpbaar, wispelturig, solistisch
21

…ONZE EIGEN BUSINESS KAART MAKEN
Ik bereik altijd een win-win situatie - Win-Win relaties &

Kies uit de rechtste 4 welke je
de kleur groen, oranje, blauw
en grijs zou geven.
Groen = Natuurlijke kracht, doe je
van nature makkelijk en goed en
wordt je voor gewaardeerd/ gezien
Oranje = Iets wat je voor je gevoel
wel goed kan, maar nog niet
optimaal benut. Wordt je wel blij van
om mee bezig te zijn

De Boodschapper

Interactie belangrijk, zitten vaak in de commercie/ sales, denken
in compromissen. Klant en servicegericht
Ik word vaak gekwetst – Meedelen in plaats van delen, kan
Klan gezwicht worden (overdreven)

Ik ben gedisciplineerd - Ik weet het zeker!

De Analist

Honger naar kennis, hoofd/ bijzaken scheiden, simpel maken.
Kwaliteit voorop → Wil expert worden.
Ik weet het altijd beter – Denkt het zeker te weten, maar niet
altijd goed onderbouwd. Uitstelgedrag, Afvinklijstjes

Ik heb een duidelijke focus - Mensen verbinden met
Blauw = Iets wat je wel doet (omdat
het moet/ erbij hoort), maar geen
energie van krijgt. Dit merk je vooral
onder zware omstandigheden

De Realist

Grijs = Iets waarvan je bewust bent
dat je dit minder in je hebt zitten en
dus ook aan anderen zal overlaten
als je de kans krijgt

Ik neem verantwoordelijkheid - Neem verantwoordelijkheid

De Koning
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zakelijkheid. Op zoek naar zekerheid, behoefte aan targets.
Afspraak = afspraak en dat ook van anderen verwachten.
Ik ben de norm - Hekel aan Deadlines, Waarschijnlijk veel
normen vanuit thuis meegekregen (MOETEN).

zoals ik dat doe. Nemen eigen domein, zijn zelfverzekerd en
nemen vaak de leiding (formeel en informeel).
Alles draait om mij – Als Schaduwarchetype zal deze de
verantwoordelijkheid afschuiven als het fout gaat.
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… Bedankt voor jullie tijd en interesse…

Bedankt voor jullie tijd, hopelijk hebben jullie zowel goed inzicht gekregen in de kracht
van Personal Branding als ook een eerste stap gezet in jullie i-Brand.

Mochten jullie meer interesse hebben in het ODC, neem dan even contact op met
reno.steinbusch@dynagroup.nl of niels.deboer@dynalinq.eu ,
we komen er graag een keer meer over vertellen
© DynaGroup Confidential
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