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WELKOM BIJ: Help! “Wat moet ik aan!” 
 
 

Welkom! Wat gaaf dat je samen met mij een kijkje gaat nemen in jouw 
garderobe en jouw persoonlijke stijl. 
 
Dit is de allereerste stap naar een opgeruimde kledingkast! Dit E-book bestaat 
uit vijf uitgebreide hoofdstukken waarin ik jou alle ins and outs vertel over de 
opbouw van een persoonlijke garderobe en je daarbij vragen en opdrachten 
mee geef, om thuis eens lekker mee aan de slag te gaan! 
 
Hoe begin je met deze opdrachten? Allereerst raad ik je aan om het boek rustig 
door te lezen. Wanneer je dit hebt gedaan, is het belangrijk om jezelf de tijd te 
geven 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! 
 
Dit boek geeft je voornamelijk inzicht in je garderobe en hoe deze volledig 
aansluit bij wie jij bent en andersom. Ik ben ervan overtuigd dat je, met een 
garderobe die bij jou past, helder laat zien wie jij bent en wat voor mensen je 

graag om je heen ‘draagt’. “Be who you want to attract”. 
Nu vind ik het allerleukste aan dit E-book, dat ik jou ervan ga overtuigen dat 
deze overtuiging klopt! Ik help je graag met het vinden van jouw ideale 
garderobe en maak hierbij gebruik van kleuren.  
 
‘De allermooiste versie van jouw ‘ik’ + de allermooiste versie van jouw 
garderobe + de allermooiste kleuren = Personal Branding & Kleur’. 
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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. Eventueel ben je er binnenkort 
wel klaar voor. Alles op zijn tijd.  
 
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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HET BEGIN 
 
 

Met ‘de allermooiste versie van jouw ‘ik’’ bedoel ik dat het allemaal nog veel 
verder gaat dan het kiezen van de juiste outfit. Je maakt deze keuze namelijk 
niet zomaar. Op basis van wie jij bent en wat er diep van binnen bij jou past 
loop jij door de kledingwinkels. Op deze factoren baseer ik jouw zogenoemde 
persoonlijke stijl en bij deze persoonlijke stijl horen jouw persoonlijke kleuren. 
Deze kleuren weerspiegelen jouw kwaliteiten en karaktertrekken.  
 
Net zoals vele anderen heb jij misschien een overvolle kast, maar geen idee wat 
je aan moet trekken. Uiteraard is het belangrijk dat we allereerst dankbaar zijn 
voor deze overvolle kast. Nadat we dit momentje van dankbaarheid in ons op 
hebben genomen, gaan we eens kijken hoe we het onszelf makkelijker kunnen 
maken om iedere dag te weten welke kledingstukken je uit deze kast gaat 
plukken om de juiste outfit te maken.  
 
Op het internet kun je honderden artikelen vinden over deze ‘struggle’ met tips 
als ‘ruim je kast op, leg het de dag van tevoren klaar, maak setjes in je kast’. 
Maar misschien is het je opgevallen, het werkt niet!  
 
Het is belangrijk dat je je kast opgeruimd houdt, maar dat heeft niets te maken 
met welke kleding je aantrekt en op welke manier! Weet jij hoe je je kast zo 
efficiënt mogelijk opruimt?  
 
Zorg allereerst voor een goede basis met een minimumaantal items. Op deze 
manier kun je zoveel mogelijk combineren. Zorg voor kleding die bij jou past. In 
hoofdstuk 1 zal ik verder op deze basis in gaan.  
 
Voel je je goed in jouw ‘bij elkaar gezochten outfit’? Perfect! Laat zien wie je 
bent! 
 
 

“Clothes aren’t going to change the world. The people 
who wear them will”. 
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KLEUREN KUN JE LEREN 
 
 

Iedere dag moeiteloos kunnen kiezen wat je aantrekt, klinkt goed toch? Op 
zoek naar de beste manier om te winkelen, zonder miskopen? 
 
Wat je nodig hebt is een basis. Een soort fundament van waaruit je kunt gaan 
bouwen. Bij deze basis zijn twee dingen belangrijk, namelijk een 
minimumaantal items waarin jij je supergoed voelt en de boodschap die je wil 
gaan overbrengen met jouw garderobe. Deze basis ga ik bespreken in dit          
E-book. Naast deze basis laat ik je kijken naar wat details en geef ik je een zetje 
in de juiste richting naar een knallende eerste indruk.  
 
Misschien kunnen we het vergelijken met een bedrijf. Bij bedrijven wordt er 
namelijk nagedacht over de huisstijl, de juiste bedrijfsauto, het logo, etc. Het 
gaat hierbij om het beeld dat het bedrijf wil overbrengen op de buitenwereld. 
Ze gaan op zoek naar dat wat het bedrijf uniek maakt.  
 
Eigenlijk vreemd dat dat bij mensen niet zo gaat. We kijken wel naar de 
houding en het gedrag van de mensen om ons heen, maar vaak wordt niet 
gekeken naar de boodschap die we willen overbrengen aan de hand van een 
kledingkeuze.  
Waarom ik dit vreemd vind? Met je persoonlijke uitstraling bereik je 
ontzettend veel. Deze persoonlijke uitstraling bestaat voornamelijk uit je 
kledingkeuze en de uitstraling die de kleuren van deze kledingstukken jou 
geven. Word je blij van roze? Dan straal je dat uit. Deze non-verbale 
communicatie kan een eerste indruk van een bedrijf of persoon maken of 
breken.  
 
Ik wil je helpen met deze communicatie en jouw uitstraling. Ik wil je vertellen 
hoe je jouw garderobe zo kunt indelen dat deze alleen maar bestaat uit de 
allerbeste eerste indrukken. Indrukken waarbij je jezelf laat zien met behulp 
van kleuren en kleding die jouw binnenkant vertalen naar jouw buitenkant.  
 
Misschien vind jij het wel helemaal niet leuk om te winkelen of de juiste kleding 
in je kast te hangen, maar moet je de deur wel uit om een nieuwe trui zónder 
gaten te kopen. Voor jou is winkelen dus echt een ‘must’.  
 
Maar wat als ik je vertel dat ik je met de juiste handvaten zo naar de andere 
kant van de brug kan praten? Die kant waar iedereen het ge-wel-dig vindt om 
te shoppen? 
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Hoe gaaf zou dat zijn? Plezier halen uit het combineren van de juiste kleuren en 
kledingstukken! Op deze manier haal je ook meer uit jezelf en laat je je 
allermooiste versie zien aan de buitenwereld! Je krijgt een verbluffend 
zelfbeeld en dat zelfbeeld zorgt voor daad- en overtuigingskracht. Niet alleen 
tegenover die buitenwereld, maar juist tegenover jezelf! 
 
Jezelf kleden zoals dat bij jou past is een creatief proces. Je gaat tijdens dit 
proces soms nét buiten je comfort zone. “Geel!?”, heb ik mensen horen 
roepen. “Nee geel, dat ga ik écht niet dragen”.  
 
Maar wat als ik je vertel welke betekenis kleuren en vormen hebben en welke 
indruk deze kleuren en vormen kunnen geven? Dan wordt het allemaal een 
stuk leuker en interessanter, toch? Misschien ga je tijdens jouw proces wel 
zover buiten je comfort zone dat je in een gele trui naar buiten huppelt! Hoe 
gaaf zou dat zijn? Om met behulp van de kleur geel actief, snel, hartelijk, 
intelligent en doelgericht over te komen. Dat is namelijk wat de juiste kleur 
geel met je doet. Je zult verstelt staan door de effecten die kleuren hebben op 
jezelf en op de manier waarop anderen naar je zullen kijken. Worth a try, right? 
 
En het allerfijnste is dat dit proces helemaal niet ingewikkeld hoeft te zijn. Je 
hoeft alleen maar te weten wat bepaalde kleuren met jou doen. Iedereen heeft 
namelijk al een garderobe, daar hoef je je geen zorgen over te maken. Maar 
juist door na te gaan wat er bij jou vanbinnen spreekt maakt het verschil. Wat 
zegt jouw garderobe over jou? Of wat wil jij dat deze garderobe over jou gaat 
vertellen?   
 
Om terug te komen op de twee basiselementen, is het dus belangrijk om te 
kijken naar deze items en jezelf af te vragen wat deze items nu al over je 
vertellen. Je voelt je goed in deze items, toch? Waarom? En die boodschap, 
sluit die aan bij wat deze items over jou vertellen?  
 
In de opdrachten ga ik verder op dit onderwerp en zal ik je deze vragen wat 
uitgebreider stellen, zodat jij voor jezelf precies weet hoe jouw basiselementen 
eruitzien.  

 
 

“Leer de taal van kleur & kleding spreken en verstaan”. 
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DROOMGARDEROBE 
 
 
Laten we kijken naar waar je nu staat. Ik vind het namelijk belangrijk dat je 
weet vanaf welk punt je vertrekt en waar je naartoe wilt werken.  
 
Jouw vertrekpunt bestaat uit de volgende onderdelen: 

- Jouw huidige garderobe + de boodschap die je overbrengt met behulp 
van deze garderobe (de twee basiselementen) 

- Jouw gevoel bij deze garderobe 
- De connectie tussen jezelf (jouw boodschap, jouw visie), je levensstijl (je 

werk? hobby’s?) en je huidige garderobe 
 
Probeer jezelf zo bewust mogelijk te worden van bovenstaande onderdelen, 
om zo goed mogelijk voor jezelf te kunnen verwoorden wat jouw einddoel is. 
Dit lukt niet binnen een paar uur, of binnen een paar dagen. Neem alle tijd die 
je nodig hebt. Voel je niet gehaast. 
 
Om vast te stellen waaruit jouw einddoel gaat bestaan, heb ik een eerste 
opdracht voor je. Probeer deze opdracht te maken op een, voor jou, rustige 
plek.  
 
Succes! 
 
OPDRACHT 1 
 
Neem het E-book, of een los papiertje, en een pen en ga rustig zitten.  

1 Adem drie keer diep in en uit en probeer je bewust te worden van de 
vragen die je nu gaat beantwoorden.  

 
2 Probeer jouw garderobe zo goed mogelijk voor je te zien Heb je een goed 

beeld van jouw huidige garderobe? Mag ik je dan vragen, welke 
kledingstukken komen het meeste voor in jouw kast (bijvoorbeeld: 
truien, broeken, sjaaltjes)?  

 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
 

https://www.personalbrandingkleur.com/


 

  www.personalbrandingkleur.com 

 
8 

3 Welke kleuren komen het meeste voor in jouw kast? Waarom kies je 
voor deze kleuren? En wat voor gevoel geven deze kleuren jou?  

 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

4 Welke boodschap wil jij met behulp van deze kledingstukken en deze 
kleur overbrengen op de buitenwereld? Heb je hier nog nooit over 
nagedacht? Bedenk dan nu, welke indruk denk jij dat je maakt met deze 
kledingstukken en deze specifieke kleuren? 

 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

5 Probeer je nu voor te stellen hoe jouw garderobe eruit zou zien als je 
alles zou kunnen hebben wat je zou willen hebben. Wat voor 
kledingstukken hangen er? Welke kleuren hebben deze nieuwe, of 
misschien dezelfde (opgeknapte) kledingstukken? Wat zouden deze 
kledingstukken nu over jou vertellen? Hoe sluiten deze kledingstukken 
aan bij jouw levensstijl?  

 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

6 Om welke reden hangen deze kledingstukken nog niet in jouw kast? 
Bijvoorbeeld: vind je het spannend om een bepaalde kleur of een 
bepaald kledingstuk te dragen? En waarom? 

 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

7 Nu wil ik je een enorm grote vraag stellen. Wanneer je kijkt naar jouw 
huidige garderobe. Welke kledingstukken maken je dan écht gelukkig? 
Welke kledingstukken sluiten aan bij jouw garderobe van vraag 5 en 
welke totaal niet? En waarom? 

 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

8 Poeh… nu de allergrootste uitdaging: leg alle kledingstukken die niet 
behoren tot de garderobe van vraag 5 weg. Haal ze uit je kast en begin 
met een schone lei. Jouw basis. Jouw fundament voor een gloednieuwe, 
prachtige en krachtige garderobe met alleen kledingstukken en kleuren 
die écht bij jou passen! 

 
 
 
 
 

Datum van maken van opdracht: ____________ 
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DETAILS, DETAILS, DETAILS… 
 
 

Goed. We hebben nu de eerste stap gezet. De basis is er. Nu is het belangrijk 
om naar een aantal details te kijken.  
 
We hebben allemaal een andere smaak. Dat is wel zo fijn. En het maakt 
personal branding en kleur ook ontzettend mooi. Het kopiëren van een ander 
zijn/haar kledingstijl maakt je niet gelukkig. Tenzij je natuurlijk dezelfde stijl 
hebt, laat je dan vooral inspireren! 
 
Maar dat neemt niet weg dat iedereen anders is. Iedereen heeft een ander 
lichaam en een andere persoonlijkheid. Het is daarom belangrijk dat, wanneer 
je toch met de modetrends mee wil gaan, je dit wel op je eigen manier doet. 
Let hierbij op de details. 
 
Gedurende je hele leven verander je. Je lichaam verandert, je smaak verandert, 
je maten veranderen en dat zorgt ervoor dat ook je kledingkeuze zal 
veranderen. Je gaat van studeren naar werken, van werken naar ouderschap, 
naar werkende ouder. Je haar verandert van kleur, je verft je haar, je kiest een 
nieuw kapsel. Details… details! 
 
Al deze veranderingen brengen hun eigen uitstraling met zich mee, maar wat 
niet verandert is dat je met je kledingkeuze die uitstraling versterkt of juist 
verslapt. Zorg er daarom voor dat je garderobe meegroeit met jouw 
persoonlijke groei.  
 
Het is voor velen moeilijk om afscheid te doen van oude kledingstukken. Maar 
soms is het beter om kledingstukken weg te doen. Ze passen niet meer bij je 
oude ‘ik’. Je bent niet meer wat deze kledingstukken uitstralen. Geef het aan 
een goede vriend of vriendin, doneer het! Ben je handig met een naaimachine? 
Maak er een gaaf nieuw item van! Op deze manier doe je toch een beetje 
afstand van je kledingstukken, maar is het misschien minder moeilijk. 
 
Bij het kijken naar details komen misschien veel vragen bij je naar boven. In de 
tweede opdracht van dit E-book heb ik een aantal vragen die bij mij naar boven 
kwamen voor je opgesteld. Deze vragen hebben me geholpen bij het creëren 
van het grotere geheel en het indelen van mijn nieuwe garderobe.  
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Probeer deze opdracht te maken op een, voor jou, rustige plek. 
 
Succes! 
 
OPDRACHT 2 
 

1 Neem het E-book, of een los papiertje, en een pen en ga rustig zitten.  
2 Adem drie keer diep in en uit en probeer je bewust te worden van de 

vragen die je nu gaat beantwoorden. 
3 Schrijf eens voor jezelf op wat jij belangrijk vindt aan kledingstukken. 

Kom je graag sportief over of liever elegant? Houd je van degelijke 
kleding of houd je van klassiek en zakelijk? Of vind je het belangrijk om 
mee te gaan met de modetrends en wil je zo ook overkomen? 

 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

4 Schrijf nu op hoe jij denkt dat je met je huidige garderobe overkomt en 
wat je zou kunnen en willen veranderen om deze garderobe zo te 
veranderen zodat je overkomt zoals je in vraag 3 hebt beschreven.  

 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

5 Bedenk voor jezelf hoeveel tijd en geld je zou willen besteden aan een 
nieuwe outfit. Sta je ervoor open om een bepaald budget aan de kant te 
leggen voor jouw garderobe? Hoeveel zou je per jaar nodig hebben en 
hoeveel zou je dus moeten sparen per maand?  

 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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6 Heb jij een winter- of een zomerkast? Of hangt jouw winterkleding door 
jouw zomerkleding heen? Hoe zou je deze kast zo goed mogelijk kunnen 
ordenen om er voor jou een opgeruimde garderobe voor te maken?  

 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

7 Wanneer je een compliment krijgt, hoe ontvang je deze dan? Zwak je het 
compliment af door bijvoorbeeld te zeggen “Oh, maar dat heb ik al heel 
lang hoor”, of “ach, het komt uit de uitverkoop”. Of versterk jij je eigen 
compliment door “Dankjewel” te zeggen, of “Nou dat vind ik nou ook”. 
Arrogant? Nee helemaal niet! Supertof! Geweldig!!  
Beantwoord voor jezelf deze laatste vraag. 

 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
Nu wil ik je uitdagen om bij deze laatste vraag niet alleen een antwoord op te 
schrijven, maar jouw antwoord goed in je op te nemen en jezelf af te vragen 
wat dit met je doet.  
 
Ben je een ‘complimentenafzwakker’? Probeer bij het eerstvolgende 
compliment eens “Dankjewel” te zeggen. Alleen maar “Dankjewel”. Stap voor 
stap gaan wij werken naar het worden van een ‘complimentenomarmer’!  
 

 
 
 
 
 

Datum van maken van opdracht: ____________ 
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DE GUNFACTOR 
 
 
Er zijn heel wat misvattingen over persoonlijke uitstraling en een ‘goede’ 
garderobe. 
 
Velen denken dat ze lang en slank moeten zijn om er geweldig uit te zien.  
Dit is niet waar! 
Velen denken dat je veel geld moet hebben om goed gekleed te gaan.  
Dit is niet waar! 
Velen denken dat je een aangeboren talent moet hebben om er altijd smaakvol 
en vlot uit te zien.  
Dit is niet waar! 
 
Er is onderzoek gedaan naar wat wij, de mens, zien als de juiste persoonlijke 
uitstraling. Volgens dit onderzoek vinden wij iemand mooi wanneer deze 
persoon straalt, integer overkomt en een ander met zorg behandelt. Hierbij 
vinden we het belangrijk dat deze persoon ons recht aankijkt en oprechte 
interesse in ons toont. En het allermooiste zou zijn wanneer deze persoon deze 
kwaliteiten niet alleen uitstraalt door ze te laten zien, maar ook door middel 
van zijn/haar kleur- en kledingkeuze. Bij deze kleur- en kledingkeuze gaat het 
om de eerste indruk. Het laten zien van de kwaliteiten volgt op deze eerste 
indruk.  
 
Al deze kwaliteiten + de juiste kleur- en kledingkeuze zijn de perfecte 
ingrediënten voor de X factor onder de ‘eerste indrukken’. Je straalt, hebt 
charisma en een gigantisch grote gunfactor!  
 
De derde opdracht van dit E-book gaat over deze gunfactor.  
 
Probeer deze opdracht te maken op een, voor jou, rustige plek. 
 
Succes! 
 
OPDRACHT 3 
 

1 Neem het E-book, of een los papiertje, en een pen en ga rustig zitten.  
2 Adem drie keer diep in en uit. 
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3 Wat betekent de gunfactor voor jou? Aan welke kwaliteiten moet een 
persoon voldoen wil deze persoon de X factor hebben volgens jou? Wat 
voor kledingkeuzes maakt deze persoon? Welke kleuren draagt deze 
persoon veel? 

 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

4 Ga voor jezelf na voor welk persoon je deze gunfactor voelt. Dit mag 
iemand zijn uit je nabije omgeving, maar ook iemand uit een film, een 
zanger of misschien wel iemand uit het koninklijk huis? 

 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

5 Na het beantwoorden van vraag 4 wil ik je vragen om op te schrijven 
waarom jij deze gunfactor voelt bij deze persoon. Welke kwaliteiten 
heeft deze persoon en in welke door jou onthouden outfit van deze 
persoon vond jij dat deze kwaliteiten het beste tot zijn recht kwamen? 

 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

6 Probeer voor deze laatste vraag te beantwoorden welke kleuren van 
deze outfit passen bij welke kwaliteiten. Bijvoorbeeld: “Hij/zij droeg een 
rode trui, toen kwam hij/zij écht krachtig en overtuigend over”. 

 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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Na het beantwoorden van vraag 6 zou ik je willen vragen of je vanaf nu eens 
wat meer kunt opletten welke kleuren de mensen om je heen dragen en wat 
voor indruk deze kleuren en mensen op je maken.  
 
Wanneer iemand groen draagt en jij hebt altijd gezworen dit nooit te doen, 
kom je er misschien achter dat deze persoon in die groene broek juist heel 
vredig en rustgevend overkomt. Wil jij dat ook uitstralen? Toch maar een 
groene sjaal aanschaffen…? Of wil je dat niemand ziet dat jij groen draagt, maar 
wil je het zelf, vanbinnen, voelen? Draag dan eens groene sokken!  
 
Dit verhaal over de kleur groen is uiteraard een van de voorbeelden van wat 
kleur met je kan doen. Er is nog veel meer!... 

 
 
 
 
 
 

Datum van maken van opdracht: ____________ 
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MAKKIE, TOCH? 
 
 
Personal Branding en Kleur helpt jou met het opbouwen van JOUW 
droomgarderobe! Na het lezen van dit E-book en het beantwoorden van de 
vragen hoop ik je een goed beeld te hebben gegeven van jouw basis, jouw 
fundament. Naast de basis van jouw garderobe heb ik je wat vertelt over de 
details en eerste indrukken.  
 
Eigenlijk is het allemaal niet zo moeilijk… we moeten alleen onszelf de tijd 
geven om na te denken wie wij diep van binnen zijn en wat wij van onszelf 
willen laten zien aan de buitenwereld.  
 
 
 
 
 
 
 
 

“Jij bent de beste, maak van jezelf de beste ‘jij’”. 
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