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Create your own style.
Let it be unique for yourself
and identifiable for others
Anna Wintour
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Inleiding
Kun jij op een terrasje ook zo genieten van het kijken naar voorbijgangers? De meesten zijn alledaags en vergeet je weer snel. Maar af en toe
komt er een vrouw voorbij waar je blik naartoe getrokken wordt. Omdat ze iets opvallends heeft, in haar manier van bewegen of vanwege
haar kleding.
Met bewondering kan ik naar de outfit van anderen kijken. Niet alleen op
het terras, ook in een zakelijke omgeving. Ik hou ervan als een vrouw
iets draagt wat aantrekkelijk is om te zien. Helaas beheerst niet iedereen de kunst van boeiende outfits samenstellen. Dat wil ik veranderen.
In dit boek onthul ik je het geheim van een onweerstaanbare outfit,
voor zowel zakelijke als vrijetijdskleding. Je krijgt de sleutel naar de
allermooiste versie van jezelf!
Het prettige is dat je heel waarschijnlijk niets nieuws hoeft te kopen
noch uren moet studeren. Slechts één woord is alles wat je hoeft te
onthouden. Welk woord dat is, leg ik uit in dit boek. Je zult merken
dat je outfits meer impact hebben als je dit woord op je huidige
garderobe toepast.
Er zit wel een nadeel aan. Je wordt zichtbaar. Jij wordt ook zo’n opvallende passant of collega. Wil je dat niet, leg dit boek dan aan de kant.
Zeg je volmondig ‘ja’? Lees gauw verder!
Marielle Veerbeek
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Style is a way to say
who you are
without having to speak.
Rachel Zoe
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Passend bij jouw persoonlijkheid
Een onderneming selecteert met zorg een logo en huisstijl. Men kiest
kleuren, afbeeldingen en/of een lettertype met als doel een bepaalde
uitstraling te creëren. Het geheel zegt iets over het bedrijf: het weerspiegelt hun identiteit, hun normen en waarden en maakt duidelijk
op welke doelgroep ze zich richten. Het komt allemaal samen in hun
visitekaartje. Het is de bedoeling dat je in één oogopslag weet met wat
voor soort bedrijf je te maken hebt.
Je persoonlijke stijl

Jouw outfit is jouw visitekaartje. Je kunt zeggen: jouw persoonlijke stijl.
Wat jij aanhebt, zegt iets over jou. Het laat zien wie jij bent en waar jij
voor staat.
De eerste indruk
Mensen die jou voor het eerst zien of tegenkomen, zien jou niet zoals
je bent maar zoals ze je op dat moment waarnemen.
Een punker draagt (ik generaliseer even) zwarte kleding met ijzeren
studs, eventueel met zwarte make-up en een woeste haardos. Je kunt
je hier vast iets bij verzinnen. Met haar hele uiterlijk straalt zij uit: ik heb
maling aan de hele wereld. Althans, dat wil zij ons laten geloven. We
weten niet of het werkelijk zo is of dat het een houding is die onzekerheid verbergt, of dat er nog iets anders achter deze uitstraling zit.
De punker is wellicht een lieverd die met haar zieke oma wekelijks
kaartspelletjes doet. Deze sympathieke karaktertrek kun je niet aan
haar kleding aflezen. We zien als buitenstaander immers alleen de
buitenkant, niet iemands werkelijke karakter. Pas als je iemand echt
goed leert kennen, wordt de buitenkant ondergeschikt.
We moeten het dus doen met de informatie die we krijgen. Die in13
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formatie komt grotendeels uit kleding, gezichtsexpressie en gebaren,
deels uit de manier van spreken en slechts een klein deel komt uit
gesproken woorden. Daar baseren we onze mening over iemand op:
de bekende eerste indruk.
Een mening vormen gaat overigens razendsnel. Er is veel studie naar
gedaan - men is het niet helemaal met elkaar eens hoe lang het precies
duurt - maar de tijd varieert tussen de 0,1 en 30 seconden. Dan is de
eerste indruk gemaakt.
Hoe kom jij over?
Net zoals een onderneming zorgvuldig haar uitstraling kiest, kun jij je
outfit gebruiken om een correct beeld van jezelf neer te zetten.

Kleding is één van de weinige manieren om een glimp
van je innerlijk te tonen. Ben je uitbundig, ingetogen,
serieus of romantisch? Laat het in je outfit weerspiegelen.

Stel je een ingetogen analyticus voor in een woeste bloemenprintjurk
met veel blinkende sieraden en een bloem in het haar. Zie je het voor
je?
Wat straalt ze uit en bovenal, hoe denk je dat ze zich in deze outfit zal
voelen? Waarschijnlijk zeer ongemakkelijk, het past gewoon niet bij
haar. Zo’n jurk met deze accessoires heeft een verre van ingetogen uitstraling. Waarschijnlijk zal deze analyticus uit zichzelf nooit zo’n print,
laat staan de hele outfit, uitzoeken. Veel te opvallend en vooral: ‘not
me’.
Vaak gaat het weliswaar- onbewust- vanzelf goed en kies je kleding
die bij jou past.
14
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Maar het is geen automatisme. Soms draagt een vrouw een outfit die
niet overeenkomt met wat ze wil overbrengen. Een gepassioneerde
videoproducer die een enthousiast promotiefilmpje voor haar eigen
bedrijf maakte, droeg rechttoe rechtaan, grijze, nietszeggende kleding.
De outfit deed weinig voor haar uiterlijk en ze droeg ook geen aparte
of verrassende items. Ze vertelt in de video dat ze graag al haar creativiteit gebruikt om een bijzondere film voor jou te maken. Ze laat
prachtige voorbeelden zien. Haar tenue ondersteunt haar verhaal echter niet. Het is eerder het tegendeel.
Moet ze dan een aparte, exotische outfit dragen om haar verbeeldingskracht te benadrukken? Nee, dat niet. Een kleine hint door het net
iets anders dan anders te doen, is voldoende. Ze maakt het zichzelf
onnodig lastig door in haar kleding op geen enkele manier naar haar
creativiteit te verwijzen.
Hoe laat je je karakter in jouw kleren terugkomen?

Bedenk drie woorden die jouw persoonlijkheid weergeven. Mijn huidige woorden zijn vrouwelijk, krachtig en eigenzinnig. Deze staan niet
vast, het kan prima dat over een jaar andere woorden beter bij mij
passen. Maar op dit moment voelen deze goed.
Deze persoonlijkheidswoorden wil ik in mijn outfits laten zien. Ik ga
daarom bij elk tenue na of deze woorden er (meer of minder) in terug
te vinden zijn. Het woord vrouwelijk door bijvoorbeeld mijn taille te
benadrukken en zo een vrouwelijk silhouet te creëren. Ook laat ik
graag wat huid zien, ik stroop vaak mijn mouwen op. Mijn krachtige
kant toon ik door metalen sieraden te dragen of een slangenleren
laarsje. Het eigenzinnige vind je terug in ongewone kleurcombinaties
en ongebruikelijke kledingcombinaties.
Dit zijn een aantal voorbeelden hoe ik mijn karakter in mijn kleding laat
terugkomen. Er is natuurlijk nog veel meer te bedenken, ook binnen mijn
persoonlijkheidswoorden.
15
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Heb je humor, kun je voor grappig vormgegeven sieraden of geinige
prints gaan. De humor hoeft er niet dik bovenop te liggen. Een leuke,
kleine twist is al voldoende.
De eerder genoemde analyticus heeft misschien persoonlijkheidswoorden als analytisch, integer en rustig. Daar passen gedekte kleuren
en grafische patronen zoals strepen of ruiten bij.
Een flamboyante artieste met de woorden uitbundig, vrolijk en romantisch kan denken aan met veel details versierde felgekleurde kleding.
Door kleding te dragen die aansluit bij jouw persoonlijkheidswoorden
verbind je je binnen- en buitenkant met elkaar. Maak het jezelf niet te
moeilijk en kies in eerste instantie intuïtief. Jouw gevoel is een prima
richtlijn. Check daarna of wat je gekozen hebt (ongeveer) bij je persoonlijkheidswoorden past.
Wil je hier nog meer over lezen, raad ik je het boek “Kleding als taal”
van Eva Hollander aan. Zij bespreekt tot in detail hoe je je karakter laat
weerspiegelen in je kleding.
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