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Voor jouw perfecte (zakelijke) garderobe
WWW.KLEURENPRACHT.NL

Wist je dat je slechts 20% van de kleding in jouw
kast 80% van de tijd draagt? En dat mensen (met
name vrouwen) met de volste kasten het hardst
roepen dat ze niets hebben om aan te trekken?
Hoe heerlijk zou het zijn als er in jouw kast alleen
nog maar kledingstukken hangen waar je super
blij van wordt en die je dus ook graag draagt.
Al meer dan 16 jaar breng ik samen met mijn
klanten verandering aan in hun kledingkast.
Wanneer je weet welke kledingkleuren het
mooist bij jou passen, zul je meer complimenten
krijgen, meer zelfvertrouwen uitstralen, minder
miskopen doen en leer je makkelijker leuke
combinaties maken. Winkelen wordt weer leuk
en al die veranderingen (groot en klein) aan je
uiterlijk geven je een echte boost.
De basis is een kleurenanalyse. Aan de hand
van gekleurde doeken laat ik je zien wat jouw
mooiste kleuren zijn. Maar natuurlijk kijk ik ook
naar je figuur. Ik leer je het accent te leggen op
je pluspunten en minputjes te camoufleren. En
hoe staat het met jouw kledingstijl? Ga je meestal voor het gemak van een jeans, makkelijke
top en sneakers of laarsjes? Laten we samen
op zoek gaan naar een stijl die past bij wat jij
wilt uitstralen. Een stijl die past bij je persoonlijkheid, je figuur én bij je dagelijkse bezigheden.
Dit stijlboekje is bedoeld om jou te inspireren
de leukste versie van jezelf te worden. Kleding
lijkt misschien oppervlakkig, maar dat is het zeker niet. Door bewust te shoppen en alleen die
kleding te kopen die bijdraagt aan een zelfverzekerd uiterlijk zul je zien wat dat met je doet én
ben je ook nog eens duurzaam bezig! Kun je wel
wat hulp gebruiken bij jouw perfecte garderobe? Op www.kleurenpracht.nl lees je alles over
inspirerende workshops en persoonlijk advies
bij jou thuis én in de kast.
Met kleurrijke groet,
Sandra Kaandorp

© kleurenpracht.nl

Een garderobe
die klopt!
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Lekker fel

Heeft jouw uiterlijk al aardig wat contrast (dus bijvoorbeeld donker haar en een bleke huid) dan kun
jij uitpakken met felle kleuren. Van kobaltblauw tot brandweerrood en van fel groen tot neonroze. Dit
voorjaar zijn er weer volop felle kleuren in de winkels te vinden. Combineer fel met fel, fel met pastel
of fel met zwart.

Zachte pastels

Als tegenhanger van die felle kleuren zijn er ook veel lichte pastels verkrijgbaar. Vooral lila, mintgroen
en lichtgeel zijn populair. Maar ook lichtblauw, lichtroze en lichtgrijs doen het goed. Voorkom een
te fletse uitstraling en combineer pastel met bijvoorbeeld donkergroen of antraciet. Pastel met een
vleugje neon is ook erg leuk.

Aardetinten

De aardetinten zijn niet meer uit het straatbeeld weg te denken. Dit voorjaar zien we vooral veel geeltinten (van mosterd tot zonnebloemgeel), olijfgroenen en roesttinten. Het koele type staat eigenlijk
niet zo goed met aardetinten. Draag ze daarom niet bij je gezicht, maar combineer ze met grijstinten
of donker- en jeansblauw. Het warme type kan helemaal los op de aardetinten en met name in de
gedurfde combinaties als roest met (fel)petrol en mosterd met roodbruin.

Beige en nudetinten

Dit voorjaar zie je heel veel beige in het modebeeld. Beige oogt misschien wat saai, maar als je verschillende tinten en materialen met elkaar combineert staat het heel stijlvol. Dus wol met satijn. Ook
mooi: beige met verwassen jeans. Zoek je wat meer contrast combineer beige dan met zwart.

Groen, groener, groenst

Als je nog steeds geen groen in je kast hebt dan wordt het nu echt de hoogste tijd. Ga je voor de
utilitylook met bijvoorbeeld een legerjasje of cargobroek kies dan voor legergroen. Diep donkergroen
is mooi met pastelroze en olijfgroen staat mooi met andere natuurtinten. Groen is favoriet in menig
interieur, maar straks zeker ook in jouw kledingkast.

Koningsblauw

Net als groen verdient blauw ook een prominente plek in jouw kast. De trendkleur is kobaltblauw,
maar we zien ook veel jeansblauw, pastel lichtblauw en marineblauw. Blauw staat iedereen!
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trends dit voorjaar
Blouses met opvallende mouwen
(vlindermouwen/trompetmouwen)
Utilitywear (werkkleding)
overall, cargobroek, legerjas
Broeken met wijde pijpen en
hoge taille
Ruches en franjes
Printjes: bloemen, natuur
Beige en aardetinten vs neon
Shabbies
Schoenen maken je outfit helemaal af.
Draag onder een effen, donkere kleur
jumpsuit een paar felle sneakers. Onder
een chique zwart jurkje draag je bovenstaande okergele hakken. Onder een jurk
of rok draag je cowboylaarsjes.
Ga in plaats van voor zwart of wit eens
voor een opvallende kleur. Je zult zien dat
het veel makkelijker combineert dan je
denkt!

Maison scotch

Op hoge voet

‘I make
shoe contact
before
eye contact’

Nooit meer een miskoop - 5 tips
Hangt jouw kast vol kledingstukken waar je achteraf toch niet zo heel enthousiast over bent? Bleek de broek na een keer dragen toch niet zo lekker te zitten
of kreukt de jurk binnen vijf minuten enorm? Of nog erger... hangt jouw kast vol
kledingstukken waar de kaartjes nog aan zitten? Miskopen, wie heeft ze niet in
de kast hangen? Met onderstaande tips behoren ze voortaan tot het verleden.
1. Maak een afspraak met een kleurenadviseur en laat een kleurenanalyse doen. Zo
kom je erachter welke kleuren jou prachtig staan
en welke kleuren je beter links kunt laten liggen.
We zijn gewend om kleding te kopen, waarvan we
de kleur mooi vinden. Of deze kleur jou ook mooi
staat, daar letten we te weinig op. Het gevolg: je
vindt de kleur prachtig, maar elke keer als je het
kledingstuk aantrekt denk je: wat zie ik toch bleek.
Het is simpelweg je kleur niet! Aan de hand van
een kleurenanalyse met gekleurde doeken wordt
je kleurtype bepaald (bv. lente of winter) en met
behulp van een handige kleurenwaaier scoor
jij voortaan de prachtigste kleuren, die ook nog
eens onderling heel makkelijk met elkaar combineren.
2. Neem de tijd. Even snel in de pauze de winkelstraat in. Online, voor je favoriete serie begint
nog even snel een jurkje in je virtuele winkelwagentje gooien. We kopen veel te snel! Laat je ook
niet overhalen door de verkoopster als je twijfelt.
Loop gerust nog een rondje en als het kledingstuk dan nog in je hoofd zit kun je het met een
gerust hart kopen.

3. Ga winkelen met een lijstje. Maak aan de
hand van je huidige garderobe een lijstje met
kledingstukken die nog missen in je kast. Zijn er
items die je niet vaak draagt, omdat je er niets
bij hebt, neem die dan mee als je gaat winkelen.
Zo ga je heel gericht op zoek en kun je straks
meer leuke combi’s maken.
4. Koop kleding die je figuur laat shinen.
Wanneer je op zoek gaat naar een jurkje voor
een bepaalde gelegendheid, de perfecte jeans
of een mooi jasje voor je werk, koop dan niet
gelijk het eerste item dat je past. Probeer verschillende modellen uit, zodat je kunt zien welk
model jouw pluspunten benadrukt en je minpuntjes camoufleert. Koop een kledingstuk niet
te groot, maar zeker ook niet te klein. En ook
heel belangrijk: het moet lekker zitten! Mijn advies: passen, passen en nog eens passen.
5. Volg niet blindelings de laatste trends.
Wat bij de een geweldig staat, kan bij jou wel totaal niet staan. Laat trends dus varen en ga op
zoek naar jouw unieke kledingstijl. Daarbij mag
je best een beetje uit je comfortzone stappen.

vind je stijl
Een opdracht: verzamel de komende dagen verschillende tijdschriften waar moderubrieken in
staan. Scheur alles wat je aanspreekt (qua kleur en model) uit en plak het op een wit A3 vel. Je kunt
er nog gekleurde blokjes bij plakken (die staan bijvoorbeeld voor make up kleuren of kleuren waar
je geen kledingstukken van kon vinden) of printjes die je leuk vindt. Vergeet ook de schoenen en
sieraden niet. En vul het aan met een paar leuke afbeeldingen van voorjaarskapsels. Zo ontstaat
een moodboard in een stijl waar jij enthousiast van wordt. Maak er vervolgens met je mobiel een
foto van en werp tijdens het shoppen geregeld een blik op je moodboard. Past het kledingstuk bij
je moodboard? Kopen! Niet? Laten hangen.
Het moodboard hang je aan de binnenkant van je kledingkastdeur. Elke ochtend als je voor de
kast staat ga je voor een mooie set die voldoet aan hoe jij er graag uit wilt zien. Meer kleur, vaker
een jurkje, vaker accessoires, meer aandacht voor je haar en make-up. Het is een kwestie van
even doorzetten, maar je zult zien dat door iets meer tijd en aandacht aan je uiterlijk te schenken
je een vrolijker beeld van jezelf gaat krijgen. Je krijgt meer zelfvertrouwen, je straalt, je krijgt meer
complimenten. Om je op weg te helpen heb ik hieronder een aantal stijlen uitgewerkt. Maar leuker is het natuurlijk om je eigen unieke stijl te verzinnen.

Esprit

Tally-ho

WESTERN BOHEMIEN
Met deze stijl kun je eens
goed uitpakken!
Suède jasjes met franjes,
cowboy laarsjes, lange rokken en jurken met ruches,
leren bikerjasjes, flared
broeken met hoge taille,
bloemen en dierenprints.
Ga voor rustige kleuren in
vooral veel beige/nude en
bruintinten.

Maison scotch

Geisha

FEMININE
Laat je vrouwelijke vormen
maar zien! Jij gaat voor
getailleerde kleding, mooie
rokken, sexy blousjes met
ruches, een beetje decolleté, getailleerde jasjes, tops
met vlindermouwen, een
skinny jeans en hakken.
Als finishing touch: mooie
sieraden en wat extra
make-up!

SPORTY CHIQUE
Sportieve kleding die je naar
je werk draagt is nog steeds
erg hot. Denk aan bomberjasjes, jogpants, sneakers.
Wil je het wat gekleder
maken, combineer dan elk
sportief item met een netter
item. Dus een jogpant met
een net blousje of een bomberjasje op een kokerrok.

UTILITY
Erg populair is de utility
look met een knipoog naar
industrie/werkkleding.
Legergroen, khaki, bruin,
beige en donkerblauw
zijn de kleuren. Overalls,
grote zakken, jumpsuits,
legerjasjes, cargobroeken,
overhemdjurken. Met een
mooie sneaker of hakken
voor een vrouwelijke touch.

Yaya

La dress

The difference
between fashion
and style is
quality

Hoe ziet jouw zakelijke garderobe eruit?
Puilt je kast uit, maar is het toch elke keer
weer een zoektocht naar de juiste kleding? Vind je het lastig om als ondernemer met jouw kleding de juiste snaar te
raken bij de klant? Je wilt toegankelijkheid
en professionaliteit uitstralen, maar wat
draag je dan? Vind je shoppen een ramp,
omdat kleding vaak niet past, niet lekker
zit of te casual is? Of vind je het lastig om
überhaupt zakelijke kleding te kopen en
hangt je kast vol casual outfits?
Laat mij je helpen jouw perfecte zakelijke
garderobe samen te stellen, die past bij
jouw functie én persoonlijkheid.
Naar aanleiding van het 1 op 1 zakelijk kledingkleur- en stijladvies (bij jou thuis én in
de kast!) hangen er in jouw kast voortaan
alleen nog kledingstukken waar je blij van
wordt, kun je met minder kleding meer
combinaties maken en gaat dit je steeds
makkelijker af, doe je geen miskopen
meer, omdat je weet welke modellen het
beste passen bij jouw figuur, draag je alleen nog kleuren die jou laten stralen en
ben je nooit meer over- of underdressed.
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Succes draag je

Kies voor duurzame kleding van goede kwaliteit met een goede pasvorm.
Met duurzame materialen zoals gerecyclede stoffen help je mee aan
een beter milieu. Of kies voor 		
biologische katoen (hierbij worden
geen bestrijdingsmiddelen gebruikt),
wol (wel een hoge impact op het
milieu maar wordt minder vaak
gewassen) en natuurlijke vezels
(biolo gisch afbreekbaar).
Kijk ook eens naar keurmerken in je
label. (www.keurmerkenwijzer.nl)
Bezoek eens wat vaker tweedehands
kledingwinkels.
Meer tips: www.milieucentraal.nl

DUURZAME MERKEN
Merken snappen inmiddels ook dat zij hun
verantwoordelijkheid moeten nemen voor
het milieu. Duurzame kleding dus! Kleding
geproduceerd van eerlijke middelen en
materialen, eerlijke werkomstandigheden,
milieuvriendelijke verzending. Maar ook:
recyclen en upcyclen.
Een greep uit het aanbod:
Zalando: Kings Of Indigo, Nudie jeans
Tally-ho: Armedangels, J-LAB3L, VEJA
G-star (duurzame denim)
Esprit (I am sustainable)
Summum (Aware label)
watmooi.nl | papita.nl | missgreen.nl

ESPRIT

Koop bewust kwaliteitskleding.
Kleding die heel lang meegaat! Doe
geen impulsaankopen en volg niet
alle modetrends.

Armedangels

Mode gaat snel. Binnen 3 tot 6 weken
worden nieuwe trends vertaald naar collecties in de kledingwinkels. Door de lage
prijzen wordt er makkelijk, veel en snel
gekocht. En zeg nu zelf, draag jij alles wat
in je kast hangt? Met ons koopgedrag
werken we verspilling en een steeds groter groeiende afvalberg in de hand. De
hoogste tijd dus om mee te doen aan
slow fashion!
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slow fashion

Say yes to the dress

Brede heupen? Ga voor een A-lijn. Je
heupen verdwijnen erin. Kies een jurk
met een ronde, wijde hals en leg het accent op je bovenlijf. Eventueel met een
jasje erop tot net over het breedste deel
van je heupen. Niet te veel plooien!

Er zijn best veel vrouwen die nooit een
jurk dragen. Waarom? Ze weten niet
welk model, denken dat er altijd hakken
onder moeten... Een jurk is ideaal. In tegenstelling tot een rok hoef je niet na te
denken welke top je erop draagt. Ook
kleedt het juiste model jurk af en zijn ze
in talloze soorten en kleuren te koop.

Recht figuur? Zorg dat de jurk wat meer
vorm aan je lichaam geeft, bijvoorbeeld
een getailleerde jurk. Plooitjes bij de
schouders. Ook mooi, een licht uitlopende jurk. Doen: printjes!

Buikje? Kies voor een jurk met een wat
lage ronde of v-hals. Soepele stof, losjes
bij de buik en bij voorkeur kleine dessins.
Ook leuk een stoer jasje over je jurk.

Kijk voor meer figuurtips op:
www.kleurenpracht.nl/figuurtips

Heb jij een hekel aan winkelen? Heb je er geen tijd voor? Doe je veel miskopen of kom
je na een urenlange shopsessie met niets leuks thuis? Huur mij in als personal shopper!
Ik help je bij jouw zoektocht naar een leuke(re) garderobe. Gegarandeerd een succes!
Voorafgaand aan het shoppen ontvang je een kleur- en stijlanalyse zodat we gericht op
zoek kunnen gaan naar kledingkleuren die jou het mooist staan en modellen die jouw
figuur goed uit laten komen. We gaan heel efficiënt winkelen, gericht kleding passen en
lopen binnen bij winkels die je voorheen vaak voorbij liep. Het resultaat? Minimaal 2 tot
3 sets die onderling heel mooi met elkaar combineren. Een investering die het zeker
waard is. Bel voor meer informatie of een afspraak 06-22594175.

Fabienne Chapot
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Het gemak van een personal shopper

Triumph

A smile is the
most beautiful
curve on a
womans body

(W)UNDERWEAR
Een typische vrouweneigenschap is het
focussen op die punten van het lichaam
waar je niet tevreden over bent. Zonde
van je tijd! Met shapewear kun je jouw
‘minpuntjes’ eenvoudig camoufleren en
creëer je een mooi silhouet. Rolletjes
worden gladgestreken en naar wens de
billen en borsten mooi gelift. De perfecte
shapewear zit comfortabel en kun je eigenlijk altijd dragen.
Welk figuur bij welk model?
Heb je een peervormig figuur met stevige billen, heupen en bovenbenen, dan is
een broekje met pijpjes perfect voor jou.
Ook zijn er body’s met pijpjes of onderjurkjes. Ze shapen je lichaam en creëren
daarnaast een mooie taille.
Heb je een appelvormig figuur met een
buikje, dan kun je het beste kiezen voor
een hoog broekje (tot de bh) zonder pijpjes. Hiermee corrigeer je de buik. Of ga
voor een mooie body. Hiermee creëer je
ook een mooi silhouet incl. taille.
Kwaliteit en prijs
Shapewear is er in talloze soorten en
prijsklassen. Chique, met een mooie

glans, fijne kleurtje en een beetje kant. Het
is wel even goed uittesten welke merken
het beste passen bij jouw figuur. Via een
test door het programma Kassa kwamen
o.a. Maidenform en Triumph positief uit de
bus. Beide verkrijgbaar bij Zalando.
Waar je op moet letten:
- Het materiaal moet niet teveel elastaan
bevatten, want elastaan is te elastisch
en geeft teveel mee.
- Het moet vooral ook niet té strak zitten
en in de huid snijden. Stevig, maar
comfortabel dus.
- Wanneer je je kleding over je shapewear
draagt mag je geen naden of bobbels
zien.
- De meeste shapewear combineer je
met je eigen bh dus draag het tijdens
het passen ook samen.
Tip: Shapewear dien je niet over je hoofd
aan te trekken, maar stap er in.
Wist je dat je met het dragen van shapewear ook nog eens ongemerkt je spieren
traint? Door de druk span je je verschillende spieren aan. Doordat je strakker in je
vel zit ga je rechterop lopen en daarmee
straal je meer zelfvertrouwen uit.

online shoppen kan veel slimmer!
In een tijdperk waarin iedereen altijd
maar ‘aan’ staat is online shoppen de gewoonste zaak van de wereld geworden.
De cijfers zijn gigantisch. In 2018 werden
er alleen al in Nederland 240 miljoen
pakketjes besteld. Dat zijn er 650.000
per dag! Al die pakjes moeten ingepakt
worden (denk aan al die materialen), bezorgd (denk aan de transportkosten) en
maar liefst 40% van de kledingaankopen
en 60% van de schoenen wordt retour
gezonden (weer transport).
Goedkope arbeidskrachten
Inmiddels draait alles om steeds sneller
en goedkoper produceren. Met grote negatieve gevolgen voor mens en milieu.
Om de kosten zo laag mogelijk te houden
wordt er gebruik gemaakt van goedkope
arbeidskrachten die afgerekend worden
op hun snelheid. Sta je daar eigenlijk wel
eens bij stil, wanneer je een truitje voor
10,00 koopt? Of je pakje het liefst morgen al in huis wilt hebben?
En het straatbeeld?
Steeds meer kledingwinkels gaan failliet.
Enerzijds krijgen zij te weinig fysieke klanten in hun winkels en anderzijds rijzen de
kosten door het huidige online shop gedrag de pan uit. Hoe zal het straatbeeld
er over 10 jaar uitzien? Laten we het fast
shoppen met elkaar een halt toe roepen.

Slimmer online shoppen. Doe je mee?
Ga jij voor het gemak van online shoppen? Bij iedere aankoop kun je op een
paar dingen letten om het milieu een plezier te doen. Slim bestellen en slim laten
bezorgen doe je met onderstaande tips:
Kies allereerst voor zo duurzaam mogelijk geproduceerde producten. Maar
denk goed na of je het product wel echt
nodig hebt. Is het misschien ook tweedehands verkrijgbaar? Zoom in op het
product, zodat je er een zo goed mogelijk beeld van krijgt en lees de reviews. Zo
verklein je de kans op een miskoop. Bij
kleine kledingstukken kun je 2 of 3 maten bestellen en de verkeerde maten retourneren. Bij grote producten kun je beter 1 maat per keer bestellen. Is het een
product wat je echt moet passen, zoals
schoenen, ga dan bij voorkeur naar een
fysieke winkel.
Bundel je aankopen bij 1 aanbieder en
laat je spullen zoveel mogelijk tegelijk
bezorgen (bij voorkeur bij een afhaalpunt). Hiermee voorkom je overbodige
kilometers. Je haalt je pakket uiteraard
lopend of per fiets op bij het afhaalpunt.
Toch iets retourneren? Lever het pakket
lopend of per fiets af bij het afhaalpunt.
En de verpakking? Scheiden natuurlijk!

Pom Amsterdam

musthaves dit voorjaar
Opvallend gekleurde sneakers
Vrolijke prints
Western laarsjes
Lange rok of jurk met ruches
Pastelkleuren
Broek met hoge taille
Flared jeans
Top met opvallende mouwen
Jumpsuit/overall
Kleurrijke zijden sjaal
Neon accent

‘Het meest
verleidelijke
item wat
een vrouw
kan hebben is
zelfvertrouwen’
Maison scotch

Sieraden, je kunt er niet genoeg van
hebben. Ga ook eens op zoek naar mooie
vintage exemplaren. Dit voorjaar mag je
volop mixen en matchen. Leren armbandjes gecombineerd met kralen en metalen
bandjes. Minimalistische ringen met om je
pols een opvallend horloge als echte blikvanger. De hit: initialen! In je ring, ketting,
armbandje of oorbellen.

Zusss

Finishing touch

