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WELKOM BIJ: De mini-cursus garderobeplanning! 
 
Welkom! Welkom, welkom, welkom! Wat gaaf dat je mee doet met mijn mini-
cursus en de stap naar een opgeruimde kledingkast en een opgeruimd hoofd 
hebt gezet! 
 
Deze mini-cursus bestaat uit drie lessen. Deze drie lessen bestaan weer uit 
audiolessen en werkboeken, het boek waar je nu in leest is een van de drie 
boeken van deze cursus. In de audiolessen vertel ik je over alles wat met jouw 
garderobe en persoonlijke stijl te maken heeft. In de werkboeken heb ik het 
voor je uitgeschreven en stel ik je vragen en geef ik je opdrachten naar 
aanleiding van de les.  
 
“Hoe begin ik met deze opdrachten?”, denk je misschien. Allereerst raad ik je 
aan om mijn audiolessen aandachtig te beluisteren. Ga er rustig voor zitten, of 
zet je koptelefoon op en ga een blokje om.  
 
Ready? Set. Go!  
 
Wanneer je de lessen hebt geluisterd is het tijd voor de opdrachten. Ik vind het 
ongelooflijk belangrijk dat jij jezelf de tijd geeft om de opdrachten te maken. 
Wanneer jij een week nodig hebt, gebruik een week. Heb je een maand nodig? 
Doe er een maand over! Ga in ieder geval rustig zitten, denk goed na en zet 
daarna alles voor jezelf op papier. Op deze manier kan je altijd nog even 
terugkijken naar wat je ook alweer had opgeschreven. En wie weet zijn al jouw 
antwoorden over een halfjaar veranderd en kan je jouw progressie 
bewonderen! 
 
Wil jij jouw progressie delen? Of heb je vragen voor mij of andere deelnemers? 
Superleuk! Ik heb speciaal voor deze mini-cursus een besloten Facebookgroep 
aangemaakt. Deze groep is privé en alleen voor de deelnemers van de mini-
cursus garderobeplanning! De link naar de besloten Facebookgroep vind je in 
de introductiemail én op de onlinepagina van de mini-cursus.  
 
Deze mini-cursus geeft je voornamelijk inzicht in hoe jouw garderobe bij jouw 
‘ik’ aansluit en andersom! Ik wil je inspireren en je aan het einde van deze 
cursus zelf de antwoorden op de ‘hoe’ vragen laten geven.  
 
‘De allermooiste versie van jouw ‘ik’ + de allermooiste versie van jouw 
garderobe + de allermooiste kleuren = Personal Branding & Kleur’. 

http://www.personalbrandingkleur.com/
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WAT OVER MIJ… 
 
Al jaren geef ik advies over kleur en kleding. Door de jaren heen ben ik me 
steeds meer gaan focussen op kleur en wat voor invloed kleur heeft op ons 
dagelijks leven.  
 
We kunnen van alles halen uit kleur. Kleur is energie, kleur werkt op je gevoel, 
kleur is een onbewust communicatiemiddel en kleur spreekt tot ieders 
verbeelding. Veel van wat wij met kleur doen en kunnen doen wij onbewust. 
 
In al mijn programma’s zoek ik graag naar de onderliggende lagen. Hierbij ga ik 
je inspireren en informeren over een heleboel persoonlijk en mogelijk 
gevoelige onderwerpen. Wanneer je je hier niet goed bij voelt, raad ik je aan 
niet verder te lezen en mijn boek weg te leggen en de mini-cursus te pauzeren. 
Eventueel ben je er binnenkort wel klaar voor. Alles op zijn tijd. 
 
Je zal 2 maanden toegang hebben tot de onlinepagina van mijn mini-cursus. 

 
Wanneer je op dit moment open staat voor mijn visie op kleur, kleding en 
personal branding, dan help ik je ontzettend graag met het vinden van de voor 
jouw allerbeste combinatie van deze drie! 
 
Jouw balans vinden met behulp van kleur en je bewust maken van alles wat de 
juiste kleuren kunnen veranderen, dat is mijn missie.  
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LES TWEE 
 

Les twee staat in het teken van het spelen van de hoofdrol. Het is tijd om uit 
het publiek op te staan, het podium op te klimmen en in de spotlichten te gaan 
staan! Het gaat nu om jou en alleen jou! 
 
Op school leerde wij het alfabet, ook wel het ‘ABC’. Dat is van zelfsprekend en 
gaan we niet al te veel over uitweiden. Maar wat wij niet op school leerde, is 
het ABC van kleding. “Het ABC van kleding!?”, “Huh?”, hoor ik je zeggen. Ja 
inderdaad, het ABC van kleding. 
 
Stel je voor, je hebt een belangrijke presentatie te geven en staat op van de 
zenuwen te wachten tot je het podium op mag en de microfoon in je handen 
wordt gelegd. Voor je op de plek van bestemming aankwam, heb je thuis uren 
voor de spiegel gestaan. “Wat moet ik aan!?”, heb je geroepen. Onzeker stapte 
je op de fiets. Nu sta je naast het podium, zenuwachtig te plukken aan je net 
gestreken blouse. Op het laatste moment bedenk je je hoe je je zenuwen kan 
verbergen. Je wil krachtig overkomen, niet benauwd en onzeker. Het moment 
is daar. Je wordt het podium opgeroepen en het is tijd voor jou om de rol van 
angsthaas in de kast te schuiven en met twee benen op de grond te gaan staan, 
schouders naar achteren en borst vooruit. 
 
Heb ik je in dit moment kunnen meenemen? Voelde jij die angst, die eeuwige 
angst om voor een groep mensen te praten? Uiteraard is dit slechts een voorbeeld en 

is het niet zo dat iedereen te maken krijgt met deze situatie, maar laten we dat loslaten en 
laat ik je weer meenemen in mijn verhaal. 
 
Stel je nu voor dat je diezelfde presentatie gaat geven. Je hebt thuis een 
fantastisch donkerblauw jasje aangetrokken, je hebt rode schoenen aan, stapt 
op de fiets en zegt tegen jezelf: “Ik ben er écht klaar voor!”. Je staat op 
dezelfde plek, naast hetzelfde podium, te wachten tot diezelfde microfoon in je 
handen wordt gelegd en tot jij jouw presentatie mag geven. Je hebt er zin in! 
 
OK, back to reality! Of deze situatieverschillen met kleding te maken hadden? 
JA! Ze hebben alles te maken met kleding! En nu wil ik graag terugkomen op 
het ABC van kleding. Ik vind het eeuwig zonde dat we op school niet leren hoe 
we ons moeten kleden, welke kleuren we moeten dragen en wat de 
betekenissen van deze kleuren zijn. Kleuren zijn zo ongelooflijk krachtig en 
kunnen zoveel betekenen in jouw dagelijks leven. 
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Ik zie deze kennis over kleding graag als het alfabet, het ABC. Je hebt 
verschillende kleuren in het ABC, je leert communiceren met deze kleuren en je 
leert welke kleuren wel en niet ‘gepast’ zijn om te gebruiken in die belangrijke 
presentatie. Met gepast bedoel ik, welke kleuren je het beste kan dragen voor 
verschillende gelegenheden en emoties. Wil je krachtig overkomen? Draag 
rood. Wil je iemands vertrouwen winnen? Draag donkerblauw. Wil je rust 
uitstralen? Draag groen. ‘And the list goes on and on…’ 
 
Het ABC heb ik opgedeeld in vijf verschillende categorieën: 

1 Kleuren 
2 Vormen 
3 Stoffen 
4 Contrasten 
5 Accessoires 

 
Hierbij kunnen we de volgende vragen stellen: 

1 Welke kleuren passen bij jou? 
1 Warme kleuren of koele kleuren? 
2 Gedempte kleuren of juist heldere kleuren? 

2 Welke vormen passen bij jou? 
1 Ronde lijnen of rechte- of schuine lijnen? 

3 In welke stoffen voel jij je het beste? 
1 Zachte stoffen of juist stugge stoffen? 
2 Soepele elastische stoffen of juist strakke stoffen? 

4 Welke contrasten passen bij jou? 
1 Laag contrast (voorbeeld: lichte haarkleur, lichte huid) 
2 Medium contrast (voorbeeld: donkerdere haarkleur, lichte huid) 
3 Hoog contrast (voorbeeld: lichte haarkleur, donkere huid) 

5 Wat voor accessoires passen bij jou? Draag je veel accessoires? 
1 Grote of kleine accessoires? 
2 Gouden of zilveren accessoires? 
3 Kleurrijke accessoires of juist niet? 

 
Deze vijf categorieën hebben allemaal hun eigen invloed op de manier waarop 
jij communiceert via je kleding. We spreken allemaal dezelfde, non-verbale, 
‘kleding taal’. Maar gebruiken wij deze taal op de juiste manier? Hebben we 
wel genoeg kennis van deze taal en maken we geen “spellingsfouten”?  
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DE HOOFDROL 
 

OPDRACHT 1 
 
De eerste opdracht van les 2 gaat over het analyseren van jouw manier van het 
gebruiken van het kleding ABC. Ben jij je bewust van de non-verbale 
communicatie die hierbij komt kijken en zou je misschien iets willen 
veranderen met betrekking tot jouw gebruik van het ABC? 
 

1 Neem het werkboek, of een los papiertje, en een pen en ga rustig zitten. 
 

2 Adem drie keer diep in en uit en laat het verhaal wat je net hebt gelezen 
even bezinken.  
 

3 Ben je tot een bepaalde conclusie gekomen naar aanleiding van mijn 
uitleg over het kleding ABC? Heb je nagedacht over de invloed van het 
ABC op jou en de non-verbale communicatie die daarbij komt kijken? 
Wat zijn je bevindingen? 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

4 Mag je meer aan de gang gaan met de verschillende vormen van het 
ABC? Durf je hiervoor buiten je comfortzone te treden? Op welke manier 
zou je dat doen? 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

5 Ik wil je vragen om naar je eigen lichaam te kijken, naar je gezicht, naar je 
haren, naar je handen en voeten. Wat valt je op? Welke vormen heb jij in 
je lichaam en in je kapsel? Zijn dat ronde vormen of juist rechte vormen? 

 
Uit de vormen van je lichaam kun je heel veel informatie halen. Ronde vormen 
komen heel toegankelijk over bijvoorbeeld. Daar waar recht vormen meer 
kracht uitstralen en misschien wat strenger kunnen overkomen. Niets is goed 
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of fout, jij bent perfect zoals je bent, maar wees je eens bewust van al deze 
tools.  
 
Met je kleding kun je namelijk heel veel compenseren. Wil jij er iets stoerder of 
strenger uit zien, maar heb je een heel rond gezicht? Probeer dan bijvoorbeeld 
rechte sieraden te dragen, of rechte kleding te dragen. Op die manier 
compenseer jij je lieve gezicht met deze vormen.  
 
Wanneer je juist heel veel rechte vormen in je lichaam hebt en erg lang bent, 
kun je weer gebruik maken van ronde vormen. Zo compenseer jij jouw rechte 
vormen doormiddel van ronde vormen. Denk hierbij aan ronde oorbellen, een 
ronde hals in je T-shirt, ronde mouwen (pof mouwtjes) of rond afgesneden 
schoenen. Het is allemaal mogelijk, ga er maar eens lekker mee aan de slag! 
 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

6 Als laatste wil ik je vragen: ‘voel je je uitgedaagd naar aanleiding van het 
ABC’? Zo ja, super! Zo niet: Weet je precies hoe je het ABC kunt 
toepassen? Op welke manier doe je dit? Probeer voor jezelf te schetsen 
hoe jij dit doet en bekijk of je ruimte hebt voor een uitdaging. 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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OPDRACHT 2 
 
Deze opdracht gaat over het toepassen van het ABC.  
 

1 Ga rustig zitten en adem drie keer diep in en weer uit. Leg je hand op je 
buik en probeer je ademhaling naar je buik te brengen. Laat je schouders 
vallen en ontspan. 
 

2 Nu wil ik je vragen of je je ogen kunt sluiten na het lezen van deze vraag 
en om je mee te laten nemen met je eigen gedachten.  
Visualiseer voor jezelf een situatie (voorbeelden: een lastig gesprek, het 
geven van een presentatie, een feestje, een sollicitatie, een vergadering, 
etc.) waarin je goed, en precies zoals jij bent, wilt overkomen. Misschien 
ontmoet je de mensen in deze situatie wel voor het eerst en wil je graag 
een goede eerste indruk maken. Probeer voor je te zien hoe je overkomt, 
op welke manier jij laat zien wie je bent en wat je in je hebt. Bedenk 
hierbij welke tools je gebruikt uit de vijf categorieën, welke kleuren je 
draagt en hoe je je daarbij voelt. Neem het in je op en zweef mee met je 
gedachten. 
  

3 Nu wil ik je vragen om te bedenken of je de tools uit de vorige vraag al in 
bezit hebt. Heb je kleding in diezelfde kleuren en ben je al klaar voor 
deze eerste indruk?  
Neem de tijd en ga langzaam door je kledingkast heen om te bekijken 
welke kledingstukken bijdragen aan deze situaties. Situaties waarin jij 
volledig naar buiten komt als jij! Waarin jij laat zien wie je bent, met 
behulp van het ABC en door het spreken van die non-verbale kleding 
taal. 
 
Wil je je gedachten opschrijven om ze nog een keertje terug te kunnen 
lezen? 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
Dit was de tweede les. Tot vrijdag, of tot in de Facebookgroep! 
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