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VOORWOORD

Door het werken met gastredacteuren bewandel 
ik andere onbekende paden. Zo ook met gastre-
dacteur Nan Banens. Het leuke hiervan is dat 
ikzelf ook word uitgedaagd en nieuwe bevlo-
gen mensen ontmoet die met volle passie zich 
inzetten voor een groter doel. En als je ziet met 
hoeveel energie dat gebeurt, dan neem ik daar 
mijn petje voor af. Voor deze editie is de insteek 
collega’s image professional te inspireren, breed 
om je heen te kijken en samenwerkingen te 
zoeken. En dan vooral te kijken naar trainingen 
en of trajecten die vanuit de overheid worden 
gesubsidieerd of bij zorgverzekeraars worden 
vergoed of vanuit het bedrijfsleven draagvlak 
hebben. Het gekozen thema is vitaliteit, een 
begrip dat momenteel flink in de belangstelling 
staat en een paraplu is voor veel subonderwer-
pen. Vitaliteit heeft niet alleen te maken met 
bewegen en gezonde voeding, maar ook met 
geestelijke gezondheid en daar helpt een kleding 
en/of stijladvies zeker bij. Je vitaal voelen is 
belangrijk voor een goede balans van lichaam 
en geest. Ik hoop voor de toekomst dat ons vak 
de erkenning krijgt die het verdient, maar ook 
erkenning voor al die professionals die het pad 
aan het effenen zijn. Lees, verwonder en laat je 
inspireren. Ik heb wederom genoten! 

Carla

Vitaliteit 
opent deuren

KLEUR  STIJL | 3

“Stop je 
energie niet 

in zaken 
waarop je 

geen invloed 
hebt”

NEWS JOBS BUSINESS INTELLIGENCE
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bomberjasjes 4Funky Flavours | schoenen Lodi by Omoda | Nan: rok Noisy 

May en top Caroline Biss | Carla: rok Vero Moda, top C&A, ketting en 

oorbellen Zsiska | Foto Paul Steenbakker  
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DE JETSER

DE DREAMER

DE HERO

*Jung’s archetypen worden ook veelvuldig buiten de psychologie 
toegepast zoals in literatuur, kunst en zelfs in reclame. Deze 
psychologische oermodellen leggen patronen en symbolen vast, die 
voorkomen in het onderbewuste. Het gebruik van een archetype 
geeft organisaties en hun merk een psychologische toevoeging, 
waardoor het merk geloofwaardiger wordt.

Bij de indeling van de archetypen heeft Floor gekozen voor 
de uitwerking van zes typen en de kenmerken omschreven 
van het karakter en het kapsel dat bij die persoon past. Vol-
gens Floor gaat bij een kapseladvies meer om een stijlom-
schrijving die aansluit bij de persoonlijkheid, dan om een 
specifiek kapsel. 

IMAGE

TEKST PAULINE DEKKER 

16 KLEUR  STIJL | 17

De meeste kappers gaan bij een kapseladvies uit van de gezichtsvorm. Een kapper die 
de filosofie van Carl Jung als uitgangspunt neemt voor zijn kapseladvies is bijzonder. 
Carl Jung* was een van de eerste die archetypen gebruikte binnen de analytische 
psychologie en Floor Kleyne is de eerste kapper die klanten op basis van de 
archetypen een kapseladvies geeft. Wat kunnen wij als image professionals leren van 
Floor? 

Archetypen geven 
houvast bij advies

DE REBEL

DE GIRL 
NEXT DOOR

Floor geeft aan dat het niet gaat om in hokjes te denken, 
maar door klanten in te delen bij een van de archetypen, 
heb je een indicatie wat voor persoon je klant is, wat zijn 
voorkeursgedachten zijn en wat zijn stijl is. “Ik geloof in 
positief hokjes denken, ook klanten vinden dit prettig omdat 
het advies op deze manier beter onderbouwd wordt en de 
personality van de klant wordt gezien. Zeker in deze tijd van 
keuzestress en een overload aan informatie is het fijn als de 
professional met een onderbouwd advies komt”, aldus Floor. 
De indeling die Floor heeft gemaakt is als volgt: 

• De Hero
• De Dreamer
• De Rebel 
• De Jester
• De Expert
• De Girl next door

DE EXPERT
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6

ONDERNEMEN

Sinds 1 september 2014 is er 
een nieuwe wetgeving over 

psychosociale risico’s op het 
werk. De wet heeft betrekking 

op de preventie van alle 
psychosociale risico’s en is 

niet langer enkel gericht op de 
preventie van geweld, pesterijen 
en ongewenst seksueel gedrag 
op het werk. Stress en burn-out 
krijgen door deze wet formeel 
een plek in het preventiebeleid 

van de organisatie

Werkgevers stellen 
steeds vaker budget 
beschikbaar en ook 
binnen cao’s wordt 
steeds vaker een 

budget vastgesteld voor 
duurzame inzetbaarheid 

van het personeel

In Nederland zijn 
er respectievelijk 481 

recruitment bureaus en 
rond de 2000 werving- 

en selectiebureaus

Het aantal werknemers 
dat aanspraak kan maken 
op een persoonlijk budget 
voor ontwikkeling op 
loopbaangebied neemt toe. 
In 2013 gold dit nog voor 1 
miljoen werknemers, in 2018 
voor 2,3 miljoen werknemers. 
Werknemers met een eigen 
budget krijgen jaarlijks 
gemiddeld € 706 om aan hun 
ontwikkeling te besteden 

Volgens de vereniging voor cosmetische genees-
kunde NVGC groeit de wereld van cosmetische 

chirurgie en fillers doordat mensen behandelingen 
laten uitvoeren, niet eens zozeer om mooier te 

worden, maar om eruit te zien zoals ze zich voelen

84% van de vrouwen 
maakt extra werk van haar 
outfit als ze uit eten gaat

1 op de 6 
werknemers 

heeft burn-out 
klachten

Werkgevers stellen steeds meer 
budget beschikbaar voor duurzame 

inzetbaarheid: het aan het werk 
houden van personeel in een 

veranderende arbeidsmarkt. In vijf 
jaar tijd is het beschikbare bedrag 

verdubbeld

Donderdag 16 april is het 

Nationale Secretaressedag
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Al drie jaar lever ik een bijdrage aan een training voor 
partners van politiemensen met een Post Traumatische 
Stress Stoornis (PTSS). Thema van het programma: ‘Zorgen 
Voor Jezelf!’. Voor Baukje van der Zwaag en Nancy Laar-
veld, samenstellers en trainers van het programma, was het 
volkomen vanzelfsprekend uitstraling en buitenkant hierin 
op te nemen. Baukje: “Het gaat erom dat je je goed en pret-
tig voelt en daarbij speelt ook uiterlijk een essentiele rol, net 
zoals gezonde voeding en beweging”. Zie pagina 10 voor dit 
interview. Ook het interview met kleurengoeroe Jeanette 
Hanenburg bevestigt dat vitaliteit en uitstraling bij elkaar 
horen. En in de ‘Art Classes’, voor kansarme kinderen in 
Brazilië, wordt kleur gebruikt om emoties te uiten (pagina 
24).  

Ga op zoek naar jouw toegevoegde waarde en onderwer-
pen waar image een rol kan spelen. Daarbij kun je denken 
aan programma’s die met voeding, mindset en beweging 
te maken hebben. Het zou bijvoorbeeld geweldig zijn als 
‘persoonlijke uitstraling’ onderdeel kan worden van door 
ziektekostenverzekeraars vergoede Gecombineerde Leefstijl 
Interventieprogramma’s, bedoeld voor mensen met een 
gezondheidsrisico door overgewicht. Naast de leefstijlcoach, 
diëtist en sporttrainer kan een image professional in dit con-
cept een enorme meerwaarde hebben. 

Ik wens jullie heel veel leesplezier,

Nan Banens

VOORWOORD

6 KLEUR  STIJL | 7

VERBONDENHEID, 
VITALITEIT EN 
UITSTRALING

Lang hoefde ik niet te aarze-
len toen Carla een oproep in 
Kleur&Stijl deed om gastre-
dacteur te worden. 
Die kans heb ik met beide 
handen gegrepen! En wat 
heb ik er van genoten. Van 
de eerste brainstormsessie 
met Carla, de interviews met 
4 bijzondere mensen, het 
schrijven van de artikelen en 
de fotoshoot. Een geweldige 
ervaring en een super samen-
werking met Carla waar ik 
met veel plezier op terugkijk.

Als image professionals weten 
we als geen ander dat kleding 

het spiegelbeeld is van persoonlijkheid, ontwikkeling en 
welbevinden en daarom super belangrijk. De vraag blijft voor 
mij waarom in trainingen, coaching en loopbaanadvies veel 
aandacht wordt besteed aan de ontwikkeling van talenten, 
maar lang niet altijd aandacht wordt besteed aan uitstraling. 
Laat staan dat aan de orde komt of binnen- en buitenkant 
met elkaar in balans zijn… Met die gedachten in het achter-
hoofd wil ik in deze editie collega’s inspireren te kijken bij 
welke (gesubsidieerde) trainingen- en coachingstrajecten je 
zou kunnen aansluiten en zo met jouw expertise een belang-
rijke bijdrage te leveren aan vitaliteit en welbevinden. 

07 voorwoord nan.indd   707 voorwoord nan.indd   7 11-03-20   10:5411-03-20   10:54



Hermée
In een verbouwd monumentaal pand op de Peperstraat 

26 in Purmerend, bevindt zich Hermée. Een boetiek 

voor de modebewuste vrouw, waar kwaliteit en 

persoonlijke service voorop staan. Eigenaresse 

Peggy heeft als ambitie vrouwen (professioneel) 

zichtbaar te maken waardoor ze succesvol zijn op 

persoonlijk en zakelijk niveau. In de winkel vind je 

dan ook mooie merken zoals: Hugo Boss, Nenette en 

Anne Fontaine. De kunst is je innerlijk en uiterlijk in 

harmonie te brengen en een persoonlijke kledingstijl 

te ontwikkelen, aldus Peggy. En… met haar roots in 

Maastricht zit het met de gastvrijheid wel goed. 

www.hermee.nl 
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ieuwsvoor de branche
Weg met zweetplekken
Overmatig transpireren laat dikwijls 
vervelende plekken achter in kleding. 
Met de T-shirts van RJ Bodywear is 
dat nu verleden tijd. Onder de oksel 
is een speciale zone behandeld met 
gepatenteerde scabeautex waardoor 
zweet wordt opgenomen en verdampt 
en zweetgeurtjes geen kans krijgen. 
De T-shirts zijn verkrijgbaar met een 
ronde hals, V-hals en diepe V-hals 
voor zowel voor mannen als vrouwen. 
RJ Bodywear wordt verkocht in o.a. 
lingeriewinkels, dames- en heren mode-
zaken, sportwinkels en webshops. www.
rjbodywear.com

Train de Trainer 
Teambuilding
Een speciale 2-daagse training ontwikkeld voor image professionals die 

in het bedrijfsleven aan de slag willen. Door een training teambuilding 

aan te bieden, speel je in op de vraag vanuit het bedrijfsleven. Lilian 

Bustamante, gecertificeerd image master verzorgt deze training en is 

een expert in het trainen van softskills. De training bestaat voor 40% 

uit theorie en voor 60% uit praktijk en wordt in het Engels gegeven. De 

training wordt georganiseerd door collega Riet de Vlieger, er is plaats 

aan maximaal 20 personen. Boek je voor 31 maart, dan maak je gebruik van 

de vroegboekkorting en betaal je € 625 i.p.v. € 725 excl. btw. De training vindt 

plaats rond Amsterdam en is incl. lunch en koffie/thee. Data: 19 en 20 mei. 

Aanmelden kan via magemasters.nl/train-the-trainer-teambuilding

De Color of the Year van Panto-
ne Classic Blue leent zich uitste-
kend voor een leuke workshop. 
De 6 analysedoeken uit de 
Classic Blueset ondersteunen 
je workshop en visualiseren 
hoe mooi deze blauwtinten 
zich laten combineren. De 
doeken zijn omgezoomd en 
worden bij elkaar gehouden 
met een ring. Deze kan 
geopend worden, zodat de 
doeken los gebruikt kun-

nen worden om de juiste kleur 
voor iedere deelnemer of klant te bepalen. De set 

kost bij formaat 30 cm x 40 cm € 43,90 | formaat 60 cm x 40 
cm € 58,90. De prijzen zijn excl. btw en portokosten. Bestellen 
kan per e-mail: info@professionalpresentation.nl 

Classic Blue 
voor 
kleuradvies
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Biertje?
Een lijn verzorgende producten gebaseerd op de ingrediënten van Italiaans am-
bachtelijk gebrouwen bier uit de streek op de grens van Le Marche met Umbrië. 
Bier staat bekend om haar therapeutische en cosmetische krachten. Babyloni-
sche koninginnen en Romeinse keizers baadden in vroegere tijden al in bier om 
hun huid en haar te laten stralen. De beste hop is rijk aan polyfenolen die vrije 
radicalen bestrijden met hun antioxiderende werking en die resulteert in een 
intens anti-aging effect. Mout en gerst zijn een natuurlijke bron van vitamines en 
brouwersgist heeft antioxiderende en remineraliserende eigenschappen en is rijk 
aan vitamine B. Collega en Italië liefhebber Corien van de Kuil heeft deze producten 
geïmporteerd en verkoopt deze lijn nu in Nederland. Ben je geïnteresseerd om eventu-
eel distribiteur te worden van deze natuurlijke lijn, neem dan contact op met Corien. 
www.collesi-beauty.nl

Couture verhuur
In de Verenigde Staten is het huren van 

designerjurken heel gewoon, bijvoorbeeld bij 

Rent the Runway. In Nederland is dat absoluut 

upcomming en in dat gat in de markt zijn My 

Dressoir en Spinning Closet gesprongen. 

Zij bieden een keur aan stijlen, smaken en 

maten. Met de filterfunctie kun je sorteren op 

type kleding, kleur, maat en gelegenheid. De 

stomerijkosten en verzekering zijn incl. en huren 

kan al vanaf€€ 30. www.mydressoir.com en www.

spinningcloset.com

   Kleur is communicatie 
Colournostic is een tool die onderbewuste gedachten, gevoelens en/of 

overtuigingen met kleur tot uitdrukking brengt. Een tool die gebruikt kan 
worden voor coaches en image professionals. Thelma van der Werff, bekend 

van de Colour Comfortmethode, en Mary Ashby-Green hebben 5 jaar aan 
Colournostics gewerkt. Het is een samensmelting van NLP en kleurpsychologie. 

Colournostic bestaat uit een speelbord, kleurstalen en kaarten met vragen. Met de 
tool leer je in 5 stappen een probleem te benoemen, onder ogen te zien en/of oplos-

singen te vinden. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Thelma van der Werff, 
Hannie Waterman 06-20162115 of Jeannette Hanenburg. www.colournostics.com | www.
colourprofessionals.eu € 145

Beautysupplementen
De nieuwe generatie huidverzorging van binnenuit 

voor het behoud van een vitale huid wordt bereikt 

met beautydrankjes en supplementen. HEMA 

introduceert vier soorten beautysupplementen 

met ieder zijn specifieke werking. De 

beautysupplementen zijn verkrijgbaar 

voor € 10 (60 supplementen) in de 

HEMA winkel of via hema.nl. Ook 

Douglas komt met een uitgebreid 

assortiment van capsules, drinks en 

shakes voor verjonging en verbetering 

van de huid van het merk Ultimate Skin 

Aesthetics. Prijzen vanaf € 19,99.
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ben mij betrokken bij dit partnerprogramma vanwege mijn 
achtergrond als (loopbaan)coach, image professional en mijn 
kennis van de politieorganisatie. In het programma voor 
partners van politiemensen met PTSS wordt veel aandacht 
besteed aan het in verbinding brengen van de (niet zicht-
bare) binnenkant van mensen met de (zichtbare) buiten-
kant: van innerlijk naar uiterlijk. Mijn workshops ‘Kleur en 
Stijl’ en ‘Ontdek je Powertype’, gebaseerd op het Personal 
Power Plus model van Home of Power, zijn heel geschikt 
om inzicht te krijgen en innerlijk en uiterlijk met elkaar te 
verbinden. Met deze workshops lever ik met groot plezier 
een positieve bijdrage aan het geweldige maatschappelijk 
initiatief van Baukje en Nancy. Twee vrouwen die denken en 
handelen in mogelijkheden en die ik bewonder om de wijze 
waarop ze hun eigen ervaring omzetten in ondersteuning 
voor lotgenoten. 

*PTSS is een langdurige en heftige stressreactie op een of meer 
zeer schokkende gebeurtenissen waarbij de eigen bestaansgrond 
geraakt wordt. Dat kan te maken hebben met gevoelens van 
onmacht in gevaarlijke situaties, overlijden en bedreiging. 

Sinds een aantal jaren werk ik (Nan Banens) als image coach mee aan een 
programma voor partners van politiemensen met een Post Traumatische Stress 
Stoornis (PTSS)* met als thema ‘Zorgen voor Jezelf!’. Een prachtig initiatief dat ook 
onderstreept dat image professionals een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan 
vitaliteit. Aan het woord komen de trainers van het partner programma: Baukje van 
der Zwaag en Nancy Laarveld en deelnemer Menno Hopman.

INTERVIEW

TEKST NAN BANENS IN CO-PRODUCTIE MET CARLA VAN DEN PUTTELAAR | FOTO PAUL STEENBAKKER 

10 KLEUR  STIJL | 11

INNERLIJKE EN 
UITERLIJKE 
BALANS GEVEN 
VITALITEIT

De levens van Nancy, Baukje en Menno zijn als gevolg van 
PTSS, de afgelopen jaren ingrijpend gewijzigd. Nancy heeft 
in 2010 PTSS opgelopen en de partners van Baukje en 
Menno hebben PTSS. Deze stoornis komt bij politiemensen 
relatief vaak voor. Het begrip PTSS is inmiddels wel bekend, 
maar wat het betekent om deze stoornis te hebben en hoe 
jij en je partner ermee moeten dealen, is een ware strug-
gle. Baukje en Nancy, beiden politievrouwen, waren met 
een aantal andere politiemensen van mening dat binnen de 
politieorganisatie te weinig voorzieningen zijn voor collega’s 
met PTSS, hun partners en gezinnen echt te ondersteunen 
en te begeleiden. Vanuit eigen initiatief hebben ze contact 
gezocht met de BNMO (Bond van Nederlandse Militaire 
Oorlogs- en Dienstslachtoffers). Uiteindelijk heeft dat geleid 
tot een speciale afdeling voor de politie binnen de BNMO, 
die diverse trainingen en activiteiten aanbiedt voor en door 
politiemensen met PTSS, hun partners en gezinnen. Maat-
werk en aandacht voor de mens is het uitgangspunt bij alle 
activiteiten die de BNMO organiseert.
Baukje en Nancy richten zich met het programma ‘Zorgen 
voor Jezelf!’ op de ondersteuning van de partners. Zij heb-
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Baukje vertelt dat haar partner Johan PTSS heeft en dat be-
tekent voor hen beiden dat de dingen niet altijd gaan zoals 
ze willen. Ze zijn met elkaar uit een diep dal geklommen en 
zijn trots dat ze samen weer ‘vaste grond’ onder de voeten 

hebben. Relativeren en 
veel begrip over en weer 
tonen is belangrijk ge-
bleken. Johans PTSS is 
voor beiden onderdeel 
van het dagelijkse leven 
geworden. Johan heeft 
bijvoorbeeld op een 
dag maar 3 uur energie. 
En dat is dan nog een 
relatief eenvoudig voor-
beeld van wat PTSS 
in het dagelijks leven 
van Baukje en Johan 
betekent. Gevolgen van 
PTSS zijn vaak zeer 
complex en ingrij-
pend. Zo had Johan als 
gevolg van zijn klachten 
suïcidale gedachten. 
Hij hoefde maar iets 
herkenbaars uit zijn 
verleden te horen, te 
ruiken of te zien en 
hij ging terug naar het 
moment dat voor hem 
zo cruciaal was… Ook 
Menno vertelt over zijn 
ervaringen: “In het da-

gelijkse leven is alles gericht op het beter worden van degene 
die PTSS heeft. Als partner van iemand met PTSS betekent 
dat al snel dat je jezelf op de achtergrond plaatst en minder 
goed zorgt voor jezelf.” Menno benadrukt dat PTSS ook 
veel invloed heeft op je sociale leven. Zijn partner Anneke 
en hij stemmen telkens af wat wel en niet mogelijk is. Soms 
kan een verjaardag wel en soms lukt een verjaardag niet. 
Anneke kan vaak niet mee naar de zwemles van de kinderen 
omdat dat teveel prikkels geeft en dat geldt bijvoorbeeld ook 
voor een etentje in een drukker restaurant.”

INTERVIEW

10 KLEUR  STIJL | 11

Dergelijke ervaringen kunnen onder omstandigheden resulteren 
in voortdurende stressgevoelens, extra waakzaamheid en allerlei 
andere ernstige lichamelijke en psychische klachten zoals angsten, 
woedeaanvallen, concentratieproblemen, overprikkeling en 
slapeloosheid. Mensen 
met PTSS voelen zich 
snel bedreigd en trekken 
zich terug. Lichamelijk 
en geestelijk houden ze 
rekening met gevaar of 
een dreigende situatie die 
er in werkelijkheid niet 
(meer) is. Uiteindelijk 
verliezen ze grip op het 
dagelijkse leven. Een 
Post Traumatische Stress 
Stoornis kan heel lang 
aanhouden. Genezing is 
vooraf niet te voorspellen. 
De impact van PTSS op 
de persoonlijke omgeving 
is groot. PTSS is moeilijk 
te begrijpen omdat er 
vaak niets is te ‘zien’ ; 
mensen vertonen echter 
‘niet begrepen’ gedrag. 

De impact van 
PTSS
Als ik vraag welke rol 
PTSS in het leven van 
Baukje en Nancy speelt, 
vallen ze beiden even stil. Nancy formuleert het als eerste, 
afgewogen en zorgvuldig: “PTSS betekent voor mij een 
ontdekkingsreis naar wie ik ben, wat ik kan, en wat ik na en 
met mijn herstel kan betekenen voor mijn gezin en lotgeno-
ten. Ik ben sterk veranderd naar ‘Nancy versie 3.0’ en deze 
versie van mijzelf is net zo waardevol en goed als de vorige 
zonder PTSS. Ik mag met mijn kennis en ervaring trainin-
gen ontwikkelen voor partners van collega’s waarmee ze weer 
verbinding, erkenning en waardering kunnen ervaren en 
meer in hun kracht komen. Dat is mooi en maakt mij een 
dankbaar mens.” 

“De kleuren maakten 
me vrolijk, maar 

bovendien voelde 
ik me steviger en 
zelfverzekerder 

omdat ik bewust 
werd van de kleuren 
die mijn uitstraling 

versterkten”
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Inhoud training
Partners van (politie)mensen met PTSS staan bijna altijd in 
de zorgstand en worden geleefd. Ze vergeten daardoor voor 
zichzelf te zorgen. Het leven bestaat uit zorg voor het gezin, 
voor de partner en voor het werk. Ze worden geleefd door 
de stress van PTSS die het hele gezin treft. Ze staan er niet 
bij stil hoe lang het herstel kan duren. Dat weet namelijk 
niemand en is niet te voorspellen. Juist vanuit dat niet we-
ten, wordt vaak gedacht: ‘ik was dat varkentje wel even, dat 
lukt mij wel’. En ja, drie maanden lukt wel, drie jaar is een 
heel ander verhaal. Als je dan niet in staat bent goed voor 
jezelf te zorgen, ben je ook niet in staat voor anderen te zor-
gen. De training heet ‘Zorgen voor Jezelf!’ en bestaat uit een 
2x3-daags programma voor de partners van politiemensen 
met PTSS. De doelstelling van het programma is het behou-
den en het ontwikkelen van veerkracht/vitaliteit/empower-
ment bij de deelnemers. Anders gezegd: de training helpt te 
zorgen dat niet PTSS je leven overneemt, maar dat JIJzelf 
de inrichting van je leven bepaalt. Menno: “Het partner-
programma zorgt dat je even uit de dagelijkse sleur wordt 
gehaald en zelf eens in het middelpunt staat. Met lotgeno-
ten praten doet je beseffen dat anderen dezelfde ervaringen 
hebben en helpt mee de situatie onder ogen te zien. Het is 
fantastisch onder begeleiding van mensen die niet alleen 
deskundig zijn, maar die ook uit ervaring weten waar ze het 
over hebben, concrete handreikingen te krijgen.” 
Deel 1 van het programma gaat over bewustwording. Deel 
2 geeft inzicht, leert vooruitkijken en doet suggesties voor 
actie. “Binnen het uur vormen de deelnemers een team”, zo 
vertelt Baukje. “Ze kunnen verhalen met elkaar delen, er is 
veel herkenning en dat geeft een gevoel van verbondenheid. 
Niets moet en alles mag in deze dagen. Het is leuk te zien 
dat de deelnemers heel veel willen.” Een politiepsycholoog 
geeft de deelnemers veel aanvullende informatie over PTSS. 
De theatervoorstelling ‘Het Moet Niet Gekker Worden!’ 
beeldt de dilemma’s rond PTSS uit vanuit drie perspectie-
ven: de politiemedewerker, de partner en de leidinggevende, 
die alle drie, ondanks hun goede bedoelingen, met de gevol-
gen van PTSS worstelen. Het programma biedt veel ruimte 
inspiratie op te doen en ervaringen uit te wisselen over wat 
‘zorgen voor jezelf!’ kan betekenen. Wat zijn ook alweer je 
hobby’s en je passies? Wat betekent tijd voor jezelf? 
Er zijn onder meer workshops: Yoga, ‘Kaart voor Jezelf ’, 
‘Kleur & Stijl’ en ‘Het effect van jezelf ’. Nancy laat een 
prachtig bord met kleurrijke kaarten zien dat ze gebruikt in 
haar workshop ‘Kaart voor jezelf ’. Tijdens deze workshop 

maken deelnemers een kaart voor zichzelf die hen helpt te 
herinneren aan hetgeen zij zichzelf de komende 6 maanden 
gunnen. Sprekende teksten met een positieve ondertoon. 
Gedurende de looptijd van het programma ontvangen ze de 
kaart in de brievenbus. Dat geeft een positieve impuls!
Het tweede deel van het programma richt zich vooral op het 
ontwikkelen van concrete plannen over de zorg voor jezelf. 

INTERVIEW
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Er worden praktische workshops gegeven met tips over jouw 
rol in je gezin en welke actie daarbij nodig is. Daarbij zijn 
de workshops ‘Ontdek je Powertype’ en paardencoaching 
van grote waarde. Baukje en Nancy benadrukken dat de 
training absoluut geen therapie is. De trainers bieden con-
text en herkenning onder lotgenoten. 

Waarom de combinatie van innerlijk en uiterlijk?
Na heel veel informatie over PTSS en het delen van verha-
len gaat het in de workshop ‘Kleur en Stijl’ vooral om de 
deelnemers centraal te stellen in een luchtige sfeer. PTSS is 
ernstig en lastig, maar het hoeft je leven niet volledig te be-
heersen. Als alles ondersteboven ligt en je op zoek bent naar 
wie je ook al weer bent en wat JIJ wilt, is het zinvol te wer-
ken aan je buitenkant. Kleuren en kleding maken zelfverze-
kerd en geven zelfvertrouwen. Baukje formuleert uit eigen 
ervaring: “Toen ik een keer in de shit zat, heb ik mezelf een 
kleuranalyse cadeau gedaan. Ik dacht, waar kan ik beginnen 
nu ik me niet fijn voel? Dat bleek de buitenkant. De kleu-
ren maakten me vrolijk, maar bovendien voelde ik me stevi-
ger en zelfverzekerder omdat ik bewust werd van de kleuren 
die mijn uitstraling versterkten. De workshop ‘Kleur en 
Stijl’ laat deelnemers op een speelse en luchtige manier naar 
zichzelf kijken. Nan speelt het imagospel met de deelnemers 
en wordt feedback gegeven op de kledingitems ‘toppers en 
floppers’ die deelnemers hebben meegebracht. De luchtig-
heid die Nan in de workshop brengt, is op dat moment 
nodig en werkt erg goed. Deelnemers genieten ervan zo met 
zichzelf bezig te zijn.” 
In het tweede deel van de training past de workshop ‘ontdek 
je powertype’ goed. 
Als uit één mond zeggen Baukje en Nancy: “Deze workshop 
is zo gaaf. Zo ontroerend, iedere keer weer. Het betekent 
zonder meer een cadeau voor deelnemers en trainers. Door 
iedereen wordt er wel een traantje geplengd. Deelnemers 
hebben vooraf de powertest ingevuld en hebben geen idee 
wat ze overkomt. De workshop wordt door Nan heel mooi 
opgebouwd en langzaam maar zeker wordt duidelijk welke 
power- en balanskleur iedereen heeft. De deelnemers krijgen 
aan het einde van de dag allemaal een shawl in hun po-
wer- en balanskleur.” Menno: “De uitspraak ‘Je mag er zijn, 
zowel van binnen als van buiten’ heeft mijn zelfbewustzijn 
vergroot en mijn zelfvertrouwen een boost gegeven. Inner-
lijk en uiterlijk horen bij elkaar en daarbij hoort ook kleding 
en trouwens het oog wil ook wat. Ik heb onder meer geleerd 
welke kleuren bij mij passen. Ook weet ik nu beter op welke 
stoffen ik kan letten als ik kleding koop.” 

VAN VOOR NAAR ACHTER VAN LINKS NAAR RECHTS: NAN BANENS 

TOP 4 FUNKY FLAVOURS | BAUKJE VAN DER ZWAAG BROEK EN 

TOP WE | MENNO T-SHIRT TED BAKER | NANCY LAARVELD TOP 

EN JASJE 4 FUNKY FLAVOURS
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Wat is het effect van deze workshop? 
De persoonlijke kracht die weggevaagd lijkt, (of anders 
gezegd, de kleuren lijken verbleekt) wordt weer zichtbaar 
gemaakt. Deelnemers herkennen hun kleur en hun kwalitei-
ten. Baukje formuleert: “Wat daar gebeurt is een stuk erken-
ning van wie ze zijn en wat ze kunnen. Ze worden weer 
iemand en voelen zich gezien. Ze kunnen weer ruimte geven 
aan hun kwaliteiten.” Samen met Baukje en Nancy bereiden 
we de workshop voor en weten we vooraf welke power- en 
balanskleuren de deelnemers hebben. Nancy: “Het is zo 
frappant te zien dat deelnemers soms al kleding aan hebben 
waarin ‘hun’ kleuren verwerkt zijn”. Met de kennis van hun 
powertype in de rugzak gaan de deelnemers vervolgens aan 
de slag in de workshop ‘spiegelen met paarden’. Baukje, als 
ervaren en gediplomeerd paardencoach, geeft samen met 
een collega paardencoach deze workshop. 
Zodra de deelnemer bij het paard staat, gebeuren bijzondere 
dingen. Het paard oordeelt niet en spiegelt gedrag en emotie 
van degene die tegenover hem staat. Het paard biedt deel-
nemers de mogelijkheid te experimenteren met het eigen 
gedrag om te kunnen ontdekken hoe je met meer kracht je 
kwaliteiten en talenten kunt benutten. In de communicatie 
met een paard ontdek je hoe je jouw persoonlijke kracht 
kunt inzetten en hoe je met je valkuilen kunt omgaan. Een 
prachtige en praktische aanvulling op het ontdekken van 
hun powertype. Het programma is destijds in de vorm van 
een pilot gestart en wordt zeer goed ontvangen. 
Dat geldt ook voor de workshops ‘Kleur en Stijl’ en 
‘Ontdek je Powertype’. Uit evaluaties en terugkomdagen 
blijkt dat alle deelnemers op heel verschillende terreinen 
in beweging zijn gekomen. Deelnemers geven onder meer 
aan dat de opgedane kennis hen gestimuleerd heeft op de 
volgende terreinen:
- Studie
- Baanverandering
- Hobby’s (weer) opgepakt

INTERVIEW
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“Het is zo frappant te zien dat 
deelnemers soms al kleding 

aan hebben waarin ‘hun’ 
kleuren verwerkt zijn”

- Letterlijke en figuurlijke ruimte voor zichzelf genomen
- Afgevallen, kledingkast aangepakt
- Van onzichtbaar naar zichtbaar gegaan, zichzelf presente     
  ren, niet meer over het hoofd worden gezien
- Zichtbaarheid, zelfvertrouwen ondanks dat ze in de volle  
  impact van de PTSS zitten. Het blijft heel zwaar, maar ze  
  verliezen zichzelf er niet meer in 
- Veerkracht, zelfvertrouwen en ruimte die ze mogen in 
  nemen

Menno: “Ik heb geleerd om naast de zorg en ondersteuning 
die ik bied, het ook goed is mijn eigen grenzen te bewaken. 
Door te werken aan mijn eigen vitaliteit, kracht en uitstra-
ling, zit ik beter in mijn vel en kan daardoor er ook meer 
voor Anneke zijn. De schroom van wat de buitenwereld 
ervan vindt, ben ik voorbij. Het zou mooi zijn als meer 
mannen zich openstellen voor een training zoals deze. Man-
nen vinden vaker dat ze het zelf allemaal wel kunnen en 
geen hulp nodig hebben. Maar ook voor mannen heeft dit 
programma, denk ik, veel toegevoegde waarde.”

Hoe kan het image vak onderdeel worden van 
vitaliteitstrainingen?
“Vanuit onze opvatting als trainers is het volkomen vanzelf-
sprekend dat de buitenkant hoort bij alles wat onder het 
begrip ‘vitaliteit’ wordt verstaan. Iedere image professional 
heeft wel affiniteit of ervaring met een onderwerp of een 
bepaald thema. Als je het belangrijk vindt daarmee aan 
de slag te gaan en vanuit jouw vakgebied van toegevoegde 
waarde voor anderen te zijn, verzamel dan andere experts 
om je heen, zoek verbinding en doe een pilot. Investeer en 
‘test’ met de mensen waarom het gaat: pas als jijzelf verbin-
ding maakt met de doelgroep die je hebt gedefinieerd weet 
je of je op het juiste spoor zit. En dat betekent voortdurend 
afstemmen. Juist als image professionals kun je bij zoveel 
thema’s aansluiten”. 
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DE JETSER

DE DREAMER

DE HERO

*Jung’s archetypen worden ook veelvuldig buiten de psychologie 
toegepast zoals in literatuur, kunst en zelfs in reclame. Deze 
psychologische oermodellen leggen patronen en symbolen vast, die 
voorkomen in het onderbewuste. Het gebruik van een archetype 
geeft organisaties en hun merk een psychologische toevoeging, 
waardoor het merk geloofwaardiger wordt.

Bij de indeling van de archetypen heeft Floor gekozen voor 
de uitwerking van zes typen en de kenmerken omschreven 
van het karakter en het kapsel dat bij die persoon past. Vol-
gens Floor gaat bij een kapseladvies meer om een stijlom-
schrijving die aansluit bij de persoonlijkheid, dan om een 
specifiek kapsel. 

IMAGE

TEKST PAULINE DEKKER 

16 KLEUR  STIJL | 17

De meeste kappers gaan bij een kapseladvies uit van de gezichtsvorm. Een kapper die 
de filosofie van Carl Jung als uitgangspunt neemt voor zijn kapseladvies is bijzonder. 
Carl Jung* was een van de eerste die archetypen gebruikte binnen de analytische 
psychologie en Floor Kleyne is de eerste kapper die klanten op basis van de 
archetypen een kapseladvies geeft. Wat kunnen wij als image professionals leren van 
Floor? 

Archetypen geven 
houvast bij advies

DE REBEL

DE GIRL 
NEXT DOOR

Floor geeft aan dat het niet gaat om in hokjes te denken, 
maar door klanten in te delen bij een van de archetypen, 
heb je een indicatie wat voor persoon je klant is, wat zijn 
voorkeursgedachten zijn en wat zijn stijl is. “Ik geloof in 
positief hokjes denken, ook klanten vinden dit prettig omdat 
het advies op deze manier beter onderbouwd wordt en de 
personality van de klant wordt gezien. Zeker in deze tijd van 
keuzestress en een overload aan informatie is het fijn als de 
professional met een onderbouwd advies komt”, aldus Floor. 
De indeling die Floor heeft gemaakt is als volgt: 

• De Hero
• De Dreamer
• De Rebel 
• De Jester
• De Expert
• De Girl next door

DE EXPERT

16-19achtertypes.indd   1616-19achtertypes.indd   16 11-03-20   10:5511-03-20   10:55



DE DREAMER

DE HERO
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HERO 
Karaktereigenschappen    
- Is ambitieus
- Durft keuzes te maken in zijn werk
- Heeft altijd ideeën over hoe dingen beter kunnen
- Kan niet goed tegen feedback
- Is competitief
- Is een leider

Kapselvoorkeur
Krachtige en spannende look
Perfectie
Krachtige zijscheiding
Strak geknipte lijnen
Stylish kort haar

Haarkleur
Krachtig bruinzwart
Perfect chocolade bruin
Stylish burgundy
Spannend oxblood

DREAMER
Karaktereigenschappen
- Werkt graag volgens de regels
- Toont weinig initiatief voor nieuwe ideeën en plannen
- Is perfectionist
- Gaat discussies met klanten uit de weg
- Heeft hart voor mensen en werkt hard
- Wordt gezien als een lief persoon die soms wat onopval 
  lend kan zijn

Kapselvoorkeur
Natuurlijk
Toegankelijk
Mooie details
Zacht
Natuurlijke highlights
Losse vlecht
Zacht wavy haar

Haarkleur
Natuurlijk pastelblond
Toegankelijke contrasten
Warm sandblond
Zachte highlights
Subtiel peachy blond

TIP: Kenmerken van de verschillende typen en hun 

haardracht zijn ook te koppelen aan kledingstijlen. 
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DE JETSER

DE REBEL

REBEL
Karaktereigenschappen
- Probeert graag dingen uit
- Is in staat out of the box te denken
- Raakt geïrriteerd bij ontevreden klanten
- Heeft een opvallend uiterlijk
- Komt niet altijd de afspraken na
- Is inspirerend

Kapselvoorkeur
Experimenteel
Creatief
Opvallend
Trendsetter
Buzzcut (gemillimeterd haar)
Microfringe (korte gerafelde pony)

Haarkleur
Experimentele kleurtechnieken
Creatieve kleurcombinaties
Opvallende neon kleuren
Ravenzwart
Platinablond

JESTER
 Karaktereigenschappen
- Vindt plezier in het werk belangrijk
- Houdt van een grapje en een geintje
- Is liever de gezellige dan de beste
- Vindt carrièrekeuzes lastig
- Houdt niet van heel netjes of strak gestyld

Kapselvoorkeur
Fun
Nonchalant
Relaxed
The shag (warrig kapsel in laagjes)
Krullen 
Topknot 

Haarkleur
Vrolijk dusty coral
Nonchalant washed out pink
Naturel peachy blond
Warme pastels
Transparent caramel

DE HERO

KLEUR  STIJL | 19

Als kind was het haar wens modejournalist te worden totdat ze besefte hoe belangrijk haar 

is en dat hoe je haar zit enorm veel effect heeft op je gemoedstoestand. En nog tijdens 

haar studie besloot ze het roer om te gooien en de kappersopleiding te volgen. Ondanks 

de meewarige blikken die ze van haar studiegenoten ontving over het feit dat ze ‘kapster-

tje’ wilde worden, zette ze door. Dat stigma kleeft nog altijd aan het kappersvak en wellicht 

dat dat juist Floor aanzette om te laten zien dat kapper zijn niet zomaar iets is. Zelf zegt 

ze hierover: “Tijdens mijn kappersopleiding merkte ik dat voor vrouwen veel afwisseling 

mogelijk is met kapsels, maar ik wilde ook mijn mannelijke klanten verrassen. Ik besefte 
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DE JETSER
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DE GIRL NEXT DOORDE EXPERT

EXPERT
Karaktereigenschappen
- Is slim en leergierig
- Leest vakbladen van A tot Z en wil alles weten 
  van nieuwe ontwikkelingen
- Kan anderen (klanten) goed adviseren
- Houdt van ontwikkeling en zelfontplooiing
- Ziet soms door de bomen het bos niet meer
- Anderen vragen vaak om advies
- Is verbaal sterk

Kapselvoorkeur
Business Smart
On Trend
Lob (Lange Bob)
Lage Knot
Midden scheiding

Haarkleur
Clean Beige
Trendy Berry Tinten
Gedurfd Taupe
Flatterend Butterscotch
Trendy Coral En/Of Blush
Inspirerend Lavendel

THE GIRL NEXT DOOR
Karaktereigenschappen
- Is nuchter
- Zoekt samenwerking en verbinding
- Wil erbij horen
- Is oprecht, eerlijk en realistisch
- Carrière maken is niet belangrijk
- Mensen kunnen van hem/haar op aan en op hem/haar  
  bouwen

Kapselvoorkeur
Virgin hair (eenvoudig gestyld haar op een lengte)
Rommelige knot
Haar uit het gezicht
Nonchalant gestyld haar

Haarkleur
Natuurlijke koele haartinten
Lowlights in natuurlijke beige-
tinten
Toegankelijk caramelbruin
Nuchter asbruin
Warm sandblond
Zachte highlights
Subtiel peachy blond

DE DREAMER

dat klantbenadering belangrijk is; hoe stel je je vraag en welke vraag stel je dan? 

Waarom is de eerste vraag die kappers stellen dikwijls: wat wil je met je haar? Dat weet een klant namelijk niet, daarom komt 

ze bij jou: de expert! Anyway, ik ben toen op zoek gegaan naar inhoudelijke informatie over klantbenadering en stuitte op de 

archetypen van Carl Jung. Zijn theorie heb ik mij eigen gemaakt en er mijn eigen draai en invulling aan gegeven. Klanten ko-

men voor een visie en willen weten hoe ik ze zo mooi mogelijk kan maken. Ik leg ook altijd uit wat mijn werkwijze is, daarmee 

zorg je voor klantenbinding. Ik heb me verdiept in de psychologie van de mens om meer mogelijkheden te creëren en anders 

met het vak bezig te zijn.”
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Zakelijk Succes Programma
speciaal voor Image Professionals

www.imagecompanion.nl/zakelijk-succes

start in mei 2020
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meld je aan bij 
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 image professionals
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ONDERNEMEN

Woensdag 15 april a.s. is het Kleur&Stijlcafé bij de Van Gils Store in Amsterdam. Een 
unieke locatie met een unieke beleving! Hoofddesigner bij Van Gils, Corné van der 
Made toont een preview van de wintercollectie 2020-2021 en dat terwijl de zomer nog 
moet beginnen. Een ideaal moment om kennis te maken met het merk Van Gils dat 
ook op duurzaamheid niet onderschat mag worden (zie pgn 54). Van Gils is ook een 
merk voor de jongere carrière man om zijn uitstraling en ambities te ondersteunen. 
Van Gils heeft verspreid over Nederland 4 
brandstores en 1 in België en heeft kwaliteit 
en service nog altijd hoog in het vaandel. 
De Van Gils winkel is een echte experience 
voor de professional en zijn klant(en).  

Beleef het Kleur&Stijlcafé 

CAFÉ

Als speciale gast laten we je graag kennismaken met collega 
Lida van Doorn, auteur van de boeken Werk aan je Charisma 
(2019) en Overtuigen door Uitstraling (2009). Lida van 
Doorn traint al meer dan 25 jaar mensen uit het bedrijfsleven 
en de politiek. Zij is een expert in het ontwikkelen van 
charisma en het versterken van uitstraling en visuele overtui-
gingskracht. In een interactieve presentatie laat zij je ervaren 
hoe haar methodiek werkt. De Recht-Rond Formule van Lida 
helpt bij het kiezen van kleding en accessoires die de persoon-
lijkheid zichtbaar maken en versterken. Door het afstemmen 
van de vormgevingsaspecten van kleding en accessoires op de 
gezichtskarakteristieken wordt de uitstraling boeiender, even-
wichtiger en aantrekkelijker. Laat je inspireren door de metho-
diek van Lida en kom naar het K&Scafé. Je kunt je aanmelden 
via redactie@vakbladkleurenstijl.nl t/m 10 april.

Datum: woensdag 15 april

Tijd: van 16.00 uur tot 20.30 uur

Kosten: incl. diner en drankjes € 22,50

Locatie: Van Gilsstore | van Baerlestraat 74 | Amsterdam
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ontmoet mensen en stap af op degene die je wilt spreken. 
Veertig procent van mijn tijd zit in het benaderen van 
prospects, koffie drinken en het voeren van gesprekken. Je 
moet met mensen in gesprek komen om uit te leggen waar 
image professionals mee bezig zijn. Het stereotype beeld van 
kleding en kledingadvies is heel negatief, zo wordt het ook in 
de media gebracht. Denk aan het wijzende vingertje van de 
Modepolitie, terwijl het gaat niet om fout of goed, het gaat 
erom mensen realiseren dat kleding hen kan ondersteunen in 
hun carrière. Dat beeld zou ik graag omgedraaid zien zodat 
dat mensen denken: hé, wat leuk, daar komt iemand die me 
verder kan helpen bij een belangrijk sollicitatiegesprek, een 
beoordelingsgesprek, een presentatie, etc. Niemand vertelt 
je dat je carrière wordt belemmerd door je appearance, maar 
dat wordt bijvoorbeeld wel geuit in zinnen als: We zien niet 
helemaal een senior manager in je, terwijl die persoon inhou-
delijk voldoet. Onlangs las ik op Nu.nl een artikel over het 
imago van jonge ambtenaren. Super interessant en ik besloot 
de geïnterviewde via LinkedIn te benaderen. Door hem te 
complimenteren over het artikel en mijn getoonde interesse 
kon ik een afspraak maken. Het leuke is dat we nu bezig zijn 
een concept te ontwikkelen, waar zeker werk uit gaat voort-
komen. Natuurlijk worden ook bij ons niet alle initiatieven 
en inspanningen beloond met een opdracht. Wij zijn nu 
preferred supplier van KPN, ING, ABNAMRO, Rabobank 
en Siemens, maar daar zijn we wel jaren mee bezig geweest 
om dat te bereiken.”

De zakelijke markt is voor veel collega’s de meest begeerlijke 
doelgroep. De zakelijke markt is echter breed en kent veel 
segmenten zoals: e-commerce, overheid, bankwezen, verze-
keringswezen, advocatuur, etc. Op welk segment van de za-
kelijke markt je je richt is meestal dat deel waar jij de meeste 
affiniteit mee hebt. Aan Sascha de vraag hoe zij het heeft 
aangepakt. “Ik heb gewerkt als communicatiemanager bij 
ING en daarvoor bij diverse bedrijven allemaal in de zakelijke 
markt. Belangrijk is te kijken welk segment van de zakelijke 
markt goed bij jouw ervaring en kwaliteiten past. De manier 
waarop je communiceert is essentieel voor de aansluiting met 
de doelgroep. Als je die kennis niet hebt, ontbreekt de finesse 
om echt connectie te kunnen maken. Een mooi voorbeeld is 
dat toen mijn kinderen op hockey gingen, ik het spel beter 
wilde begrijpen. Daarvoor ben ik de scheidsrechtersopleiding 
gaan doen. Inmiddels weet ik veel van hockey en toch merk 
ik dat hoe hoger het niveau is, het een gemis is dat ikzelf niet 
het spel heb doorleefd.” 

TIP: Heb je geen ervaring met de zakelijke markt? Verdiep je 

dan in het zakelijke segment waarop jij je wilt richten. Praat 

met iemand die uit dat segment komt, zodat je alles over dat 

vakgebied te weten komt. 

Denk breed
Kansen creëer je niet door achter je bureau te blijven zitten. 
Soms lijkt het alsof het bij anderen zo gemakkelijk gaat; 
niets is minder waar, zo beaamt ook Sascha. “Ga erop uit, 

Je bedrijf runnen betekent dat je je continu moet aanpassen aan veranderende om-
standigheden en moet kijken waar je kansen liggen. Samenwerken met andere 
bedrijven of mensen kan je helpen. We gaan in gesprek met collega Sascha Bertus 
die vijftien jaar haar bedrijf Room to Grow heeft. Met haar maken we een 4-delige 
serie waarin diverse ondernemersdilemma’s worden besproken en geeft Sascha tips 
over hoe je hiermee kunt omgaan. In deze editie staat de vraag ‘Hoe creëer je 
kansen?’ centraal.

ONDERNEMEN
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Kansen 
creëer je zelf

TEKST CARLA VAN DEN PUTTELAAR
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ning en wat is het resultaat? Op de website staan onze vaste 
tarieven, voor incompany trainingen gelden uiteraard andere 
tarieven. Ik vind transparantie heel belangrijk, als ik me wil 
oriënteren, vind ik het ook het fijn een richtlijn te hebben. 
Natuurlijk wil je altijd kwaliteit, maar of dat € 500 of 
€ 5000 mag kosten is wel belangrijk om vooraf te weten. 
Bovendien voorkomen we zo dat we onnodige aanvragen 
krijgen van organisaties die niet willen investeren in kwali-
teit. Ook wij lopen weleens een opdracht mis doordat een 
bedrijf ons te duur vindt. Ik heb geleerd dit te aanvaarden en 
het grappige is dat als mensen echt gecharmeerd zijn van je 
aanbod er soms toch nog ergens een geldpotje beschikbaar 
is, waardoor ze alsnog boeken. We moeten stoppen met het 
geven van gratis workshops of analyses. Voor niets gaat de zon 
op en het levert écht geen betalende klanten op. Als ik toch 
eens iets gratis doe, zijn het korte presentaties over mezelf, 
ons bedrijf of over de boeken die we hebben geschreven. Of 
iets waarvan ik vind dat het maatschappelijk belangrijk is, zo-
als het project Talentontwikkeling = Topsport van de stichting 
Excelsior4All.”

TIP: Durf nee te zeggen. En zorg ervoor dat als je een 

presentatie geeft de opdrachtgever je op de juiste manier 

introduceert.

Tip van de redactie: Vraag en aanbod zijn van invloed op tariefbe-

palingen. Een goede indicator die je kunt gebruiken is die van de 

theorie van Sarah Hathorn. Zij adviseert dat wanneer je vijf goede 

reviews hebt van klanten waarin duidelijk het resultaat en waarde 

van jouw dienst naar vorenkomt, je een prijsverhoging van 20% 

kunt toepassen. Op het moment dat je 10 goede reviews hebt 

doe je dat opnieuw en zo verhoog je langzaam je tarieven. Let op: 

het moet dan wel specifiek over die bepaalde dienst gaan. Deze 

kennis heb ik opgedaan tijdens mijn bezoek in 2019 aan de AICI 

conferentie in Amerika.

TIP: Kijk of je een andere manier kunt vinden om bij een be-

drijf binnen te komen als het via de reguliere weg niet lukt. 

Niets gehoord op je mail? Stuur als ze jarig zijn een mailtje 

en vraag en passant of ze je mailtje nog hebben gezien. 

Vaak blijkt dat ze het druk hebben gehad.

Wees de expert
Als je eenmaal de keuze hebt gemaakt op welke doelgroep en 
branche je je wilt richten, gaat het erom dat je een onder-
scheidend dienstenpakket aanbiedt en duidelijk weet te 
maken wat de meerwaarde is. Aan Sascha de vraag hoe zij dat 
heeft gedaan. “Je kunt pas een expert zijn als je weet waar je 
kwaliteiten liggen. Zoek eventueel andere experts die jouw 
diensten versterken. Wij werken bijvoorbeeld samen met een 
stemcoach, LinkedIn-experts, een visagist, een pitch-expert, 
een fotograaf en een collega image professional. Met één doel: 
personal branding. Denk bij het vinden van samenwerkings-
verbanden ook buiten je kaders: wat heeft jouw doelgroep 
nodig? De publicatie van ons eerste boek ‘Zien ze wel hoe 
goed je bent?’ opende voor veel mensen de ogen en maakte 
mensen bewust dat alleen hard werken niet voldoende is. 
Door de aandacht die we met dit boek kregen, werden we 
zichtbaar en hebben we de titel van het boek gebruikt voor 
een gelijknamige training over dit onderwerp. Ons hele 
trainingsaanbod is gericht op personal branding en de zeven 
experts passen bij de uitstraling van ons bedrijf. Door te 
kiezen voor een doelgroep of in ons geval een onderwerp als 
personal branding hebben we ons duidelijk geprofileerd en 
laten we zien wat de meerwaarde is van ons aanbod. Uiter-
aard dragen wij en onze experts dat zelf ook uit.” 

TIP: Zoek mensen die met je kunnen sparren en reflecteren 

om te zien waar je staat en wat je eventuele vervolgstappen 

kunnen zijn. Geloof in je eigen specialisme en weet waar je 

goed in bent. Je mag je altijd laten inspireren door vakcolle-

ga’s, maar kom met een aanbod wat echt van jou is in plaats 

van iets over te nemen van een ander. 

Tarieven
In de zakelijke markt zijn de tarieven hoger dan in de particu-
liere markt, een reden waarom meer image professionals zich 
op deze markt richten. Hoe kom je nu tot een goed tarief? 
“Tariefbepaling was voor ons ook lange tijd een struggle. 
Doordat de opdrachten die we binnenhaalden zo verschillend 
waren, was het lastig een vast tarief te hanteren. De grote 
ommekeer kwam op het moment dat we preferred supplier 
werden voor ING. Toen moesten we met een vast tarief wer-
ken omdat de aanmeldingen via open inschrijvingen verlie-
pen. De gedachte is dikwijls dat het aanbod niet teveel mag 
kosten. Maar wat ben je waard, wat is de inhoud van je trai-

2005 Start Room to Grow door 

Sascha Bertus

2010 Boeklancering Zien ze wel hoe 

goed je bent?

2013 Samenwerking met Mirjam 

Hubregtse wordt bekrachtigd door 

samenvoeging bedrijven 

2019 Boeklancering VerPAK je Succes! en Profileren 

zonder Opscheppen

Sascha studeerde Kunst- en Cultuurwetenschappen aan de 

Erasmus Universiteit en heeft bij Carla Mathis de oplei-

ding Psychology and communication of Fashion and Style 

gevolgd. 
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kinderen op een bewuste en gezonde manier eten klaargemaakt; 
geregeld komen er kinderen binnen die nog niets gegeten hebben. 
Ze leren ook dat ze hun eigen bord en kopje moeten afwassen en 
het afval recyclen, dit is ook een onderdeel van structuur geven. 
Sport is een dagelijks onderdeel van de activiteiten, omdat fysieke 
inspanning een goede uitlaatklep kan zijn om boosheid, frustra-
tie en verdriet kwijt te raken. ASAS wordt vanuit Nederland 
ondersteund door de ngo Power2Fly. Power2Fly gelooft in het 
ondersteunen van kinderen in Brazilië tijdens hun ontwikkeling 
van kind tot adolescent. 

Er wordt structreel gewerkt aan hun zelfvertrouwen, respect, 
zelfbewustzijn en zelfredzaamheid. Zo wordt geprobeerd de 
kinderen een stevigere basis voor de toekomst te geven.
Jeannette toont een glossy magazine ‘Room with A View’. 
“Dit magazine is het resultaat van de gemaakte tekeningen 
welke onderdeel zijn van de Art Classes”, zegt Jeannette 
trots. ‘Room with A View’ toont indrukwekkende en kleurrijke 
tekeningen van de kinderen waarin ze hun toekomstdromen 
uitbeelden. Ontroerd wijst Jeannette op de tekening van Arthur 
(10 jaar): een groot rood hart met een soort van barst tegen een 
donkere achtergrond ”I hope I don’t have my heart torn, because 
it is injured now…”  “Kijk,” zegt Jeannette bij de talentvolle 
tekening van Yago, 14 jaar, “hij wil later architect worden, je 

INTERVIEW

TEKST NAN BANENS 
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Zelfs de meest druilerige zaterdagmiddag krijgt kleur wanneer je met Jeannette 
Hanenburg spreekt over ‘haar’ Braziliaanse kinderen uit Florianópolis. Haar 
enthousiasme en bezieling spetteren er werkelijk vanaf en werken aanstekelijk. Als 
gastredacteur van dit blad met het thema vitaliteit is ASAS* een project dat mij 
aanspreekt. 

KLEURBEZIELING
Kleur is emotie

Tijdens haar verblijf in Brazilië (ed.45 2017) liet Jeannette 
voor de stichting ASAS, kinderen uit Florianópolis ontdek-
ken in de Art Classes dat er niet veel nodig is te starten met 
schilderen. Met een paar verfkleuren en wat kennis van 
mengtechnieken kunnen er vele andere kleuren gemaakt wor-
den. De tweede insteek van de Art Classes was aan te tonen 
dat door met kleur te werken de kinderen onbewuste emoties 
kunnen aangeven en expressie kunnen geven aan hun diepere 
gevoelens. Door het stimuleren van creativiteit en het gebruik 
van kleur worden kinderen bewust gemaakt van hun emoties. 
In de Art Classes vinden de kinderen een uitlaatklep voor 
deze emoties. Ze raakt niet uitverteld.

*ASAS: Açӧes Sociais Amigos Solidarios is een Braziliaanse 
stichting die voor- en naschoolse opvang verzorgt. ASAS biedt 
kinderen een veilige basis en geeft hen structuur. Zestig tot tachtig 
kinderen tussen de zes en zestien jaar bezoeken 
dagelijks de locatie van ASAS. Deze kinderen komen uit (zeer) 
arme en soms criminele gezinnen, waar weinig aandacht uitgaat 
naar het kind. ASAS biedt deze kinderen een plaats waar ze zich 
volop fysiek en creatief kunnen uiten en ontwikkelen. Ze leren om 
SAMEN activiteiten te doen. Kinderen met gedragsproblemen 
worden professioneel begeleid en kinderen met een taalachter-
stand worden geholpen met lezen en schrijven. Er wordt voor de 
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KLEURBEZIELING
Kleur is emotie

ziet zijn talent voor perspectief in de tekening naar voren ko-
men. Hoe geweldig zou het zijn als hij in staat wordt gesteld 
zijn talent te gebruiken? De kinderen vinden het geweldig 
dat hun tekening in een magazine staat en het is voor hen 
een enorme stimulans.” Mijn loopbaanhart gaat sneller kloppen 
van de tekeningen en ik besluit het magazine te kopen. 

Jeannette vertelt vol trots en passie wat de afgelopen tijd is ge-
realiseerd. “Er is een stukje grond in concessie gegeven door 
de overheid waarop ASAS een vaste locatie kan plaatsen om 
hun activiteiten uit te voeren. Op dit moment hebben ze 
geen eigen ruimte en maken ze gebruik van een clubgebouw 
van een sportvereniging. Naast het clubgebouw staat een om-
gebouwde container die is ingericht als kantoortje en keuken, 
dit is het enige dat zij tot hun beschikking hebben. Er is nu 
een zeer getalenteerde docent die de Art Classes geeft, waar-
mee ik regelmatig contact heb. Op de nieuwe locatie komt 
een gebouw dat zal bestaan uit verschillende containers. Om 
dit te bekostigen is in 2017 een fondsenwerving geweest, 
georganiseerd door Power2Fly. Eén van de containers die er 
komt, wil ik graag laten beschilderen door de lokale kun-
stenaar Augustin de Lassus, waardoor het een blikvanger 
en kunstobject wordt. Hij heeft een kleurrijke manier van 
schilderen die kinderen erg aanspreekt. Door de kinderen 

“Kleur brengt 
kinderen 

dichter bij hun 
emoties”

24-27 Janette.indd   2524-27 Janette.indd   25 11-03-20   11:0611-03-20   11:06



INTERVIEW

tekeningen te laten maken die Augustin uitwerkt en schildert 
op de container, worden de kinderen direct betrokken bij het 
project en kunnen ze straks trots zijn op het eindresultaat en 
hun inbreng. Hij gaat, samen met de docent, in het eerste 
semester van dit jaar met de voorbereiding beginnen door 
middel van een workshop. Zo leren de kinderen Augustin 
kennen en kan hij andere mogelijkheden van kunst laten 
zien. Als de containers geplaatst zijn, kan hij samen met de 
kinderen aan het ‘kunstproject’ beginnen. Voor het benodig-
de (verf )materiaal voor de kunstcontainer is nog sponsoring 
nodig. Gelden kunnen gedoneerd worden bij Power2fly.nl 
onder vermelding van Art Classes.” Jeannette beheert het geld 
voor het Art Classes project. Iedere gedoneerde cent wordt goed 
besteed aan dit project, er blijft niets aan de spreekwoordelijke 
strijkstok hangen.

Arthur Meirelles, 10 anos, 3 meses de Asas. Eu espero que não
rasguem meu coração, pois ele está ferido.

I hope I don’t have my heart torn, because it’s injured now.
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Jeannette heeft al diverse zaken gedoneerd waaronder 

tekenmateriaal, verf, kasten en zelfs een container die 

onderdeel gaat worden van het nieuwe schoolgebouw. De 

werkmaterialen zijn gefinancierd door workshops te geven 

waar ook veel image professionals aan hebben deelge-

nomen. Hoe leuk is het als image professionals bijdragen 

aan de materialen die de kinderen en de kunstenaar nodig 

hebben er gezamenlijk een prachtige GEKLEURDE KUNST 

container van te maken en zo te helpen die prachtige droom 

van Jeannette waar te maken. Ieder donatie is welkom, al 

is het maar door de kosten van een verfkwast te dragen. 

Power2Fly heeft een ngo erkenning (niet-gouvernementele 

organisatie) en heeft de ANBI status, waardoor giften fiscaal 

aftrekbaar zijn. Met jouw kleine en grote giften worden con-

crete en herkenbare resultaten gerealiseerd voor kinderen 

die dat heel hard nodig hebben. 

Wil jij, als lezer van K&S, bijdragen aan dit goede doel en 

geld doneren dan kan dat op powert2fly.nl onder vermelding 

van Art Classes. Ga naar de site en klik op de button done-

ren. Hier kun je het bedrag kiezen wat je zou willen schen-

ken, dit kan al vanaf €€5. Vermeld bij de naam Art Classes 

om het geld in het ‘goede potje’ te laten komen. Donaties 

vanaf € 25 ontvangen een pdf van het magazine ‘Room with 

A View’. Donaties vanaf €€75 ontvangen het papieren 

exemplaar. 

Yago, 14 anos, 2 anos de Asas Eu quero ser arquiteto ou 
engenheiro mecânico.

I want to be an architect or mechanical engineer.
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een masterclass aan voor getalenteerde en gemotiveerde 
kinderen waar ze hun kunstzinnige talenten verder kunnen 
ontwikkelen, waardoor ze meer toekomstperspectief hebben. 
Jeannette kijkt naar een foto van Yago, de architect in de dop 
en mijmert: “Hoe zou het zijn als zijn talent herkend wordt 
en hem verder kunnen begeleiden, zodat hij zijn talent kan 
uitbouwen en zijn droom kan realiseren?”

Als initiatiefnemer van de Art Classes van ASAS pakt Jeannette 
elke mogelijkheid aan deze kansarme kinderen perspectief te 
bieden. Dat doet ze met heel haar hart en dat kinderen, onge-
acht achtergrond en afkomst het gevoel krijgen dat ze goed zijn 
zoals ze zijn, is voor Jeannette onbetaalbaar. Ik ben diep onder 
de indruk van wat Jeannette al heeft gerealiseerd. Alleen: er is 
meer geld nodig. De subsidies van de Braziliaanse overheid zijn 
lang niet genoeg deze doelgroep van kinderen blijvend te kunnen 
helpen en ook de initiatieven vanuit ASAS zijn niet toereikend. 
Het bestuur van ASAS bestaat uit zeer betrokken mensen die 
ASAS op vrijwillige basis ondersteunen, alleen de docenten, de 
psycholoog en de kok zijn betaalde krachten. 

Jeannette is nu al enkele jaren verbonden aan ASAS en is een 
aantal keren in Florianópolis geweest. Welke ontwikkeling ziet 
zij bij kinderen als gevolg van hun creatieve stimulans? “
Ze zijn apetrots als ze iets moois hebben gemaakt. 
De kinderen worden rustiger en socialer, willen beter leren 
en ontwikkelen een positiever zelfbeeld. Een ex-leerlinge 
geeft nu bijvoorbeeld hockeyles. Door de tekeningen en het 
kleurgebruik komen soms diep weggestopte gevoelens naar 
boven en deze worden hierdoor zichtbaar voor de begelei-
ders. De tekeningen zijn dan aanleiding voor een diepgaand 
gesprek met een psycholoog.” Jeannette laat een filmpje zien 
van kinderen die tekenen en schilderen. Ontroerend om te zien 
hoe de kinderen rustig en aandachtig in hun werk opgaan. Ze 
vertelt er bij dat het helaas niet altijd zo is, maar dat muziek de 
kinderen helpt kalmer te worden.

Wat betekent dit project voor Jeannette? Hoe is het voor haarzelf 
te zien wat ze allemaal heeft neergezet? “Ik voel enorm veel 
voldoening en ben trots op wat ik heb bereikt. De Art Clas-
ses lopen prima onder de bezielende begeleiding van docente 
Fabiola. Ik heb ontdekt hoe geweldig het is met kinderen te 
werken. Kleur brengt de kinderen dichter bij hun emoties en 
ik geniet dat het de kinderen helpt hun wereld te vergroten. 
Door dit initiatief kom je weer met andere mensen in con-
tact en word je op een andere manier zichtbaar. Zo mocht ik 
onlangs op een veiling, georganiseerd door Power2Fly, mijn 
verhaal houden over de Art Classes. Dat was heel bijzon-
der om te doen en er zijn een aantal magazines geveild! De 
veiling heeft in totaal rond de € 18.000 opgebracht en dat 
geld wordt gebruikt voor de aanschaf van meubilair voor het 
nieuwe gebouw. Zelfs een laptop, projectiescherm, schilders-
ezels en kasten die op slot kunnen, onder andere voor de 
materialen van de Art Classes, en nog veel meer kan worden 
gekocht. Allemaal om het nieuwe gebouw straks mee in te 
richten. Een geweldige ervaring met dito resultaat.”

Ik ben nieuwsgierig naar haar toekomstplannen en dromen 
voor de volgende vijf jaar. Daar hoeft ze niet lang over te na te 
denken en ze straalt als ze zegt: “De kleurige kunstcontainer is 
af en er is een vervolg op de Art Classes. ASAS biedt dan 
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Het project van Jeannette - Room with A View - is door de 

Amerikaanse kleurenassociatie ISCC (Inter Society Color 

Council) geaccepteerd voor een posterpresentatie tijdens 

de Color Impact 2020 conferentie aan de Yale universiteit in 

New Haven.

TIP: organiseer een workshop, kledingruil, lezing, etc. en 

koppel het aan dit goede doel. Je kunt een mooi persmo-

ment creëren waardoor een geweldige win-win situatie 

ontstaat. Meer informatie over het project vind je op 

colourprofessionals.eu/colour-travel-blog/
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SCHRIJF JE BLOGS OF MAAK JE VLOGS? 

Deel jouw expertise op het gebied van 
PERSONAL DEVELOPMENT  |  stYLE  |  personal branding 
en vergroot je zichtbaarheid met Look & Feel Good!

Look & Feel Good is een gratis portal voor professionals op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, voeding, beweging en natuurlijk ook uitstraling. 

MEER INFORMATIE

INFO@LOOKANDFEELGOOD.NET | LOOKANDFEELGOOD.NET

lekker in 
je vel,

mentaal in
balans én

representatief
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 FOTO PAUL STEENBAKKER | HAAR EN MAKE-UP DONNA HASTER | TEKST PAULINE DEKKER 

Vitaliteit heeft alles met de juiste balans te maken tussen 
privé en werk, stilstaan en bewegen, innerlijk en uiterlijk. 
Het is dus logisch dat, als je langdurig de zorg hebt voor 
een ander of intensief moet werken aan het eigen herstel, de 
eigen vitaliteit kan afnemen. Overleven in plaats van leven is 
de modus waarin je dan (onbewust) terecht komt.

Trainers Baukje van der Zwaag en Nancy Laarveld en deel-
nemer Menno Hopman van het partnerprogramma voor 
politiemensen met Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS) 

verdienen het dan ook eens zelf in de spotlight te staan. Voor 
alle drie geldt dat zij door hun PTSS-ervaring door een diep 
dal zijn gegaan, maar inmiddels een weg hebben gevonden 
hiermee om te gaan en er een positieve draai aan te geven. 
Deze fotoshoot is dan ook een cadeau voor hen en, naast dat 
ze het spannend vinden, geeft het hen ook energie.

Alle drie hebben ze een specifieke vraag m.b.t. hun kle-
dingstijl die tijdens de fotoshoot wordt beantwoord en 
gevisualiseerd.

Vitaliteit staat voor een gezonde geestelijke en lichamelijke gesteldheid en leidt tot 
energie om te leven, waarbij beide factoren in balans zijn. Het wordt ook wel levens-
lust of veerkracht genoemd. Vitaliteit is afgeleid van het Latijnse woord ‘Vita’, wat 
leven betekent.
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IN DE SPOT 

LIGHT 
  VAN ZORGEN VOOR DE ANDER 
 NAAR ZORGEN VOOR JEZELF

SCHRIJF JE BLOGS OF MAAK JE VLOGS? 

Deel jouw expertise op het gebied van 
PERSONAL DEVELOPMENT  |  stYLE  |  personal branding 
en vergroot je zichtbaarheid met Look & Feel Good!

Look & Feel Good is een gratis portal voor professionals op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, voeding, beweging en natuurlijk ook uitstraling. 

MEER INFORMATIE

INFO@LOOKANDFEELGOOD.NET | LOOKANDFEELGOOD.NET

lekker in 
je vel,

mentaal in
balans én

representatief
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rok, top en vest 4 Funky Flavours | halscollier en armband Wings Byou | 

sokjes  A-zone by Versteegh | laarzen Maripé by Omoda  

IMAGE
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Baukje van der Zwaag (57) is trainer en initiatiefnemer 

van het PTSS partnerprogramma en is ervaringsdes-

kundige; haar partner Johan heeft al langere tijd PTSS. 

Als trainer heeft zij ook de Personal Power Plus®* test 

gedaan en is ervaren welke 

impact de uitslag heeft op haar 

kledingstijl. 

Mijn stijl is: Ik draag meestal 

(spijker)broeken met een vlotte 

trui of een blouse gecombi-

neerd met een jasje of vest. De 

blouse, trui of vest moeten net 

over mijn heupen vallen. Soms 

draag ik ook strakke broeken en 

hooggehakte schoenen, soms 

een tikje stoer met (korte) laar-

zen en sneakers. Ik wil energiek, 

sportief en toegankelijk overko-

men. Ook wil ik uitstralen dat er 

altijd meerdere opties zijn om 

naar de (wereld)problemen te 

kijken en er meerdere mogelijk-

heden zijn een probleem aan te 

pakken. Ik draag graag kleding 

van Steps en Only, maar ben 

totaal niet merkvast.

Ik omschrijf mezelf als: opge-

wekt, energiek, gedreven, communicatief, teveel ideeën 

die niet passen in 24 uur, ga graag uitdagingen aan. 

Ik wil graag advies of meer weten van: Welk model 

truien/blouses bij mij past en welke type jurk of rok iets 

voor mij is, in combinatie met de bijbehorende beenbe-

kleding en schoenen. 

Advies: Belangrijk is op de 

lengte van de rok of jurk te let-

ten, net boven de knie staat bij 

Baukje vlot en draagt bij aan de 

wat stoere look die ze ambi-

eert. Daarbij is het mooi als de 

kleding lichaamsvolgend is en/

of de   taille accentueert. Een 

10 denier panty houdt het on-

derbeen licht en de keuze voor 

een laarsje maakt de look stoer. 

Het mooie aan deze outfit is de 

combinatie van glans en mat en 

het vest voegt het lichte element 

toe en zorgt voor het juiste con-

trast. Baukje heeft het idee dat 

bloemmotieven haar niet staan, 

het subtiele bladmotief kan ze 

wel waarderen. 

Nan: Uit de Personal Power 

Plus® test bleek dat limegroen 

(persoonlijke ontwikkelaar) de 

powerkleur is van Baukje en au-

bergine haar balanskleur. Lime komt uit de kleurfamilie 

groen en wordt gekenmerkt door de drijfveren harmo-

nie en balans. Aubergine zorgt ervoor dat zij de zaken 

meer beschouwend bekijkt en overdenkt in plaats van 

“Ik draag nooit 
een rok dus deze 
outfit is wel even 

buiten mijn 
comfortzone. De 
combinatie met 
de laarsjes zou ik 
nooit zo gekozen 
hebben, maar ik 
vind het geheel 

leuk verrassend 
en toch ook wel 

stoer”

IMAGE

*Personal Power Plus® is een persoonlijkheidstest van Home of Power die persoonlijkheid met het imago verbindt. Personal Power 
Plus® start 100% vanuit de binnenkant. Op basis van de test weet een klant welke kleuren bij zijn persoonlijkheid passen, welke 
glans, contrasten en balanskleuren zijn kracht kunnen versterken. 
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Menno Hopman (40) is deelnemer geweest van het 

partnerprogamma PTSS. Hij heeft zich voor programma 

opgegeven omdat hij graag ervaringen en tips van lot-

genoten wilde horen. Menno is getrouwd met Anneke 

en ze hebben twee kinderen van 4 en 6 jaar. Anneke 

werkt bij de politie en heeft nu negen jaar de diagnose 

PTTS, ook Menno werkt bij de politie als rechercheur. 

“Als partner ben je druk met 

het dagelijks reilen en zeilen 

van het gezin en is de balans 

tussen werk, zorg en vrije tijd 

uit evenwicht. Er is minder 

aandacht voor de dingen die 

jijzelf leuk of belangrijk vindt. 

Je komt op de derde plaats. 

Tijdens het partnerprogramma 

heb ik handvatten gekregen om 

te dealen met de situatie, de 

realiteit onder ogen te zien en te 

kijken naar wat wel mogelijk is. 

Halleluja wordt het nooit meer; 

verbetering wel. Door vitaliteit en 

uitstraling met elkaar te verbin-

den heb ik ingezien dat kleding 

een onderdeel is van goed voor 

zichzelf zorgen.”

Ik omschrijf mezelf als: prak-

tisch, onafhankelijk, objectief, 

analytisch, grondig, accuraat, 

beheerst, gestructuureerd, concreet, een doorzetter en 

sportief.

Mijn stijl is: Ik heb een casual kledingstijl en draag 

meestal een spijkerbroek, T-shirt en afhankelijk van de 

temperatuur gecombineerd met een trui. Ik draag niet 

veel kleur en kies relatief voor vrij neutrale kleding. Ik 

draag graag merken zoals: G-Star, Jack & Jones, Refill 

(Shoeby). Tijdens de training heb ik geleerd dat stevige 

stoffen met rechte lijnen het mooist zitten. Ik merk dat 

ik dit ook fijner vind dan slobbertruien. Een mooi pak is 

ook prima, alleen is dat niet iets wat ik regelmatig draag. 

Ik wil graag advies of meer 

weten van: Hoe ik met kleding 

een goede eerste indruk kan 

maken. Ik wil stoer, aantrekkelijk 

en interessant overkomen.

Advies: Door het getrimde 

haar en de diep liggende ogen 

kan Menno best wat kleur 

dragen. De fuchsia polo zorgt 

dat de aandacht naar Menno 

zijn gezicht gaat. De knoopjes 

linken aan de donkerte van 

zijn oogkleur. De grijze chino 

is stevig qua stof en door de 

structuur oogt de broek netjes. 

De lichtgrijze broek zorgt voor 

volume aan de onderkant.

Nan: Uit de Personal Power 

Plus® test bleek dat Menno zijn 

powerkleur antraciet is (rots in 

de branding) en zijn balanskleur 

roze. Antraciet komt uit de kleurfamilie zwart-wit en 

wordt gekenmerkt door de drijfveren onafhankelijkheid 

en continuïteit. Roze zorgt voor de zachtere, kwetsbare 

kant. De kleur antraciet is (nog) niet de kleur die hij het 

liefst draagt. Dat is toch blauw.

“Ik zie duidelijk 
het verschil met 

deze roze polo 
ten opzichte van 

de kleuren die 
ikzelf draag. De 

broek vind ik leuk 
en zie dat het ge-
heel netter oogt 

dan met een 
spijkerbroek”
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 broek WE | polo Ted Baker | 

sneakers Gaastra by Omoda
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IMAGE

Nancy Laarveld (42) is trainer en initiatiefnemer van 

het PTSS partnerprogramma en heeft sinds 2010 

PTSS. Ook zij heeft de Personal Power Plus® test 

gedaan en ervaren welke impact de uitslag heeft op 

haar kledingstijl.

Mijn stijl is: Mijn kledingstijl is wisselend. Ik houd 

zowel van sportief stoer als netjes professioneel. 

Meestal skinny jeans met top (kort of lang). Ik draag 

graag laarsjes hoog/ 

halfhoog met een hak 

of gympen en vind te 

lage schoenen meestal 

niet mooi. Mijn boven-

lijf is relatief kort en mijn 

taille smal. Broeken die 

niet elastisch zijn, vallen 

daardoor niet mooi. Ik heb 

geen voorkeur voor een 

merk, het belangrijkste is 

dat de kleding mooi is en 

goed staat. Bij Shoeby en 

Only kan ik goed slagen. 

Kleding moet comfortabel 

zijn, mijn figuur goed uit 

laten komen, geschikt zijn voor het werk (professi-

oneel) en een passende kleur hebben. Ik houd van 

mooie accessoires zoals een sjaal, riem, kettingen 

en armbandjes. Ik wil vrouwelijk, toegankelijk, stoer, 

professioneel en sportief overkomen.

Ik omschrijf mezelf als: een doorzetter, creatief, 

krachtig/moedig, sportief, empathisch, sensitief en 

slim. 

Ik wil graag advies of meer weten van: Hoe je met 

kleur (kleding/haar/huid) jezelf kan laten stralen.

Advies: Deze lange roestkleurige doorknoopjurk kan 

op diverse manieren worden gestyld en laat zich 

goed combineren met een 

diversiteit aan kleuren. Voor 

deze shoot combineren we de 

jurk met een blauwe blouse. 

Door de mouwen op te rollen 

oogt het resultaat sportiever en 

de lange riem met panterprint 

maakt het stoer. Door de jurk 

valt het niet op dat haar boven-

lijf in verhouding wat korter is. 

De blauwe blouse laat de ogen 

extra stralen en de glans past bij 

haar natuurlijke glans en licht-

heid.

Nan: Uit de Personal Power 

Plus® test blijkt dat olijfgroen (vitale verbinder) de 

powerkleur is van Nancy en rood haar balanskleur. 

Olijfgroen komt uit de kleurfamilie groen en wordt 

gekenmerkt door de drijfveren harmonie en balans. 

Rood zorgt ervoor meer op de voorgrond te treden 

en af toe de leiding te pakken.

“Dat is wel even 
wennen, deze 

kleurcombina-
tie. Ik vind het leuk 
dat het blauw ook 
terugkomt in mijn 

accessoires”
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| blouse WE | pumps Lodi 

by Omoda | ketting en 

armbandjes Wings Byou | 

shawl en tas Romano 
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9% doneert kleding voor een goed doel
7% gooit de kleding in de vuilnisbak
5% brengt kleding direct naar een winkel voor inzameling
5% gebruikt de kleding voor de verkleedkist

Ook is gekeken naar het huidige inzamelproces. Het inzame-
len van kleding gebeurt met behulp van kledingcontainers, 
huis-aan-huis ophalen of inzamelacties van bijvoorbeeld het 
Leger des Heils. Bij het inzamelen van kleding onderscheiden 
we drie manieren van recyclen: 
1. Inzameling van kleding voor tweedehandswinkels waarbij 
ook weer onderscheid te maken is in designerkleding voor 
high end vintage zaken en kleding voor tweedehandswinkels 
als bijvoorbeeld de ReShare Stores.
2. Inzamelacties voor andere landen.
3. Inzameling van kleding met als doel kleding te recyclen 
tot een nieuw kledingstuk of textiel door het kledingstuk te 
versnijden en er opnieuw garen van te maken.

Uit het onderzoek blijkt dat kleding die wordt ingezameld 
bij winkels van goede kwaliteit is. De kleding is schoon, 
gestreken en voldoet aan de kwaliteitseisen. Deze kleding kan 
direct worden doorverkocht.

Ook dit semester mocht ik weer aanwezig zijn bij de onder-
zoekresultaten van diverse studenten van de TMO Fashion-
Business School. Het onderzoek naar kansen voor post-con-
sumer textielwaste, afval dat overblijft na gebruik, door Sem 
Hoebergen & Gaelle Deleste is interessant, zeker omdat dit 
kansen creëert voor image professionals.

In opdracht van Clothes the Circle, een platform waarbij 
Nederlandse en buitenlandse partijen in de keten bij elkaar 
worden gebracht voor de productie van duurzame en circulai-
re kleding, hebben Sem en Gaelle onderzocht welke gedrags-
verandering van de consument op het gebied van inzamelen 
van textiel kan leiden tot hoogwaardig post consumer waste. 
Clothes the Circle is een samenwerkingsverband binnen het 
Netwerk Textiel van MVO Nederland. 

Om antwoord te kunnen vinden op de onderzoeksvraag is 
eerst gekeken naar wat de consument doet met afgedankte 
kledingitems. 
32% gooit kleding in de daarvoor bestemde kleding-
containers
24% geeft kleding door aan vrienden of familie
12% verkoopt de kleding online

ONDERNEMEN
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Kledingrecycling is in de huidige tijd niet meer weg te denken. Er zijn veel inzameling- 
initiatieven voor hergebruik van kleding of voor het maken van gerecyclede garens 
om nieuwe textiel te maken. Ook wordt kleding, die niet meer terug kan in de fashion 
keten, gerecycled tot producten voor de auto- en/of interieurindustrie. 

Recycling biedt 
kansen voor 
image professional

TEKST PAULINE DEKKER

Tip: Maak van kledingstukken die goed bij elkaar passen een setje met een mooi lint er om heen zodat de ontvanger het 

als een cadeautje en een geluksmomentje ervaart. 
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Recycling biedt 
kansen voor 
image professional

• motiveren door een vergoeding er tegenover te stellen. 
McDonald’s is daar een mooi voorbeeld van. Sinds begin 
januari is deze fastfood keten gestart met een grote lande-
lijke consumentencampagne: You Bin It, You Win It en wil 
daarmee het gedrag veranderen van klanten die hun afval 
op straat gooien. De campagne is ontwikkeld in samen-
werking met gedragswetenschappers en is gebaseerd op een 
gedragswetenschappelijk inzicht: goed gedrag belonen. Met 
de campagne daagt McDonald’s klanten uit samen de strijd 
aan te gaan tegen zwerfafval. Zo wil het bedrijf uit de lijst 
van meest gevonden merken bij zwerfafval in Nederland. You 
Bin it, You Win It is de eerste zwerfafval-loterij in Nederland, 
waarbij een presentator samen met een afvalexpert klanten 
beloont met mooie prijzen voor het correct weggooien van 
hun afval.’ Elk McDonald’s restaurant heeft 1 actie-afvalbak 
en een notaris heeft vooraf geloot waar de prijzen gaan vallen: 
welk restaurant, welke dag en welk tijdstip. De klant die op 
dat moment zijn of haar afval in de actie-afvalbak bint, wint. 
McDonald’s wil op deze manier klanten bewust maken van 
de positieve gevolgen van het goed weggooien van afval na-
melijkeen schone omgeving. Van het afval in de afvalbakken 
laat McDonald’s na scheiding van het papier en plastic weer 
nieuwe materialen maken. 
 

Bij de inzameling van kleding via kledingcontainers staat 
de kwaliteit van de kleding de laatste jaren behoorlijk onder 
druk. Deze kleding is met name bestemd voor inzamelacties 
of recycling. De afnemende kwaliteit wordt deels veroorzaakt 
doordat de aanbieders de kleding niet goed verpakken in 
plastic zakken, anderzijds neemt het dumpen van huishou-
delijk- en chemisch afval in deze kledingcontainers toe. Door 
deze dumping wordt de kleding vervuild, waardoor het niet 
meer gebruikt, doorverkocht of versneden kan worden. Het 
recyclingproces staat hierdoor onder druk en wat rest is de 
verbrandingsoven. Deze trend heeft vergaande gevolgen voor 
het recyclingproces en was in juli 2019 volop in het nieuws 
nadat textielinzamelaars zoals het Leger des Heils, Sympany 
en de Vereniging Herwinning Textiel (VHT) aan de bel 
trokken. 

Feiten: 

- Van de 100 vuilniszakken in kledingcontainers zijn gemid-
deld 12 gevuld met afval.
- Jaarlijks wordt in Nederland 75 miljoen kilo textiel ingeza-
meld. 
- Tussen de 12½ en 15 procent van de kleding in de textiel-
containers is vervuild, 4 jaar geleden was dit nog 8 %.
- Bedrijven produceren jaarlijks 80 miljoen kilo aan kleding-
stukken.
- De Nederlandse mode-industrie houdt per jaar circa 21,5 
miljoen onverkochte kledingstukken over.
- Wereldwijd komt slechts 1 % van de gedragen textiel terug 
in nieuw textiel.

Uit het onderzoek blijkt dat recycling van kleding onder 
druk staat doordat (een deel van de) consumenten onvol-
doende geïnteresseerd zijn in het recyclen van kleding en het 
ontbreekt aan kennis hoe kleding moet worden ingeleverd. 
Jongeren (20-30) vinden het gênant hun kleding in een con-
tainer te gooien en de motivatie ontbreekt. 

Aanbevelingen zijn: 
• betere communicatie en bewustwording door voorlichting 
op scholen, events, workshops, etc. en de inzet van social 
media zoals Instagram 

Tip: image professionals kunnen, als zij willen, ook een 

actieve rol vervullen in het inzamelen van kleding met 

bijvoorbeeld de ReBox van het Leger des Heils zie ook 

ed.49, het wegbrengen van kleding naar een tweede-

handswinkel, kledingruil events organiseren, samen-

werken met tweedehandswinkels, klanten informeren 

over recycling mogelijkheden, tips geven over hoe je 

kleding kunt verpakken, etc. Uit het onderzoek blijkt dat 

er onvoldoende kennis is, dus daar liggen kansen voor 

image professionals. Ook samenwerken met scholen 

om jongeren bewust te maken is een kans! 
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Trendkleuren 
voorjaar/zomer 
2020 
#13 Kleuren combineren
Nieuwe uitdagingen en tendensen, veranderingen en commercie 
zijn richtinggevend om kleuren die al langer bestaan opeens 
als trendkleur aan te wijzen. Voordat we de trendkleuren voor 
zomer 2020 nader bestuderen, kijken we eerst naar waarom de 
trendkleuren elk jaar veranderen en wie de kleuren uitkiest die de 
‘eer’ hebben trendkleuren te worden.

DEZE TEKST IS TOT STAND GEKOMEN IN SAMENWERKING MET JEANNETTE HANENBURG | WWW.COLOURPROFESSIONALS.EU

TEKST CARLA VAN DEN PUTTELAAR | FOTO’S LAURA LUCHTMAN & ILFA SIEBENHAAR

Al eeuwen lang willen mensen met de ‘mode’ meegaan. 
Zo gingen in vroegere tijden poppen, gekleed in de laatste 
trends, langs de adellijke hoven. Na de Eerste wereldoorlog 
nam het gebruik van kleurvaste pigmenten toe, zowel voor 
stoffen als in drukwerk* en maakte forcasting een grote stap 
vooruit. Juist deze forcasting zorgde voor het fenomeen 
trendkleuren om de mode-industrie, interieurstylisten, 
reclame wereld, etc. een prognose te geven. 

Trendforcasting
De trendkleuren in de mode en in het interieur worden 
meestal geassocieerd met de kleurpaletten die Pantone 
ieder jaar samenstelt. Pantone is een Amerikaans bedrijf 
dat kleurcoderingen publiceert die een communicatietool 
zijn tussen bijvoorbeeld, ontwerper, textielleverancier en 
drukker. De eerste uitgave van het PMS (Pantone Matching 
System) in 1963 was vooral gericht op grafische ontwerpers, 
drukkerijen en hun gebruikte kleurtechniek CMYK. Later 
werden daar de elektronisch gemaakte kleuren aan toege-
voegd. Pantone maakt het mogelijk kleuren vanaf digitale 
ontwerpen zoveel mogelijk te laten ‘matchen’ met de fysieke 
productie. Ook roept Pantone ieder jaar een specifieke kleur 
uit tot de kleur van dat jaar. Voor 2020 is dit Classic Bleu. 
Naast Pantone zijn er nog andere bedrijven die trendkleuren 

voorspellen zoals: RAL, NCS en 
particuliere ‘trendforcasting’ bu-
reaus. De verschillende trendkleu-
ren tussen alle spelers op de markt 
kunnen nogal uiteenlopen. 

Classic Blue 19-4052
Deze tijdloze blauwe nuance is 
elegant in zijn simpelheid. Classic 
Bleu is een kleur die doet den-
ken aan de blauwe lucht tijdens 
de schemering, intens en diep 
met een diepe ondertoon. Een 
kleur die staat voor vertrouwen, 
ongebondenheid en in staat is 
connectie te maken. Classic Bleu wordt ook gezien als een 
holistische kleur en laat zich gemakkelijk combineren met 
andere kleuren. Deze blauwtoon is elegant, genderloos, dra-
matisch, tijdloos chique en geschikt om een statement mee 
te maken. Kijken we naar de trendkleuren van Pantone van 
de afgelopen tien jaar, dan zien we dat dit de vierde koele 
kleur is, tegenover zes warme kleuren. Blauw is een zeer 
flexibele kleur en kan in bijna ieder kleurenpalet worden 
toegepast, zowel in kleding, interieur, verpakkingen, logo, 
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Trendkleuren 
voorjaar/zomer 
2020 
#13 Kleuren combineren

etc.; het zorgt voor een rustpunt binnen dit palet. Denk 
maar eens aan een blauwe jeans, die is ook met alle kleuren 
combineerbaar.

Analyse Trendkleuren 
De trendkleuren van Pantone nemen we onder de loep 
door naar de dimensies van de gekozen kleuren te kijken. 
Door de kleuren als het ware te ‘ontleden’ naar hun eigen-
schappen, is het eenvoudig ze met andere kleuren binnen 
het trendpalet op een doordachte manier te combineren. 
Natuurlijk kan dit op intuïtie, maar het wordt zoveel inte-
ressanter als je weet welke eigenschappen een kleur heeft, 
waardoor deze goed harmonieert.

Je kunt kleuren o.a. groeperen op:
1. Gelijke helderheid 
2. Gelijke vergrijzing
3. Gelijke diepte 
4. Gelijke lichtheid 
5. Warme kleuren
6. Koele kleuren

In het schema kijken we naar de zes groepen waar je de 
trendkleuren in kunt onderverdelen:

Gelijke helderheid - kleuren hebben evenveel pigment
1. Azalea Pink – Freesia – Macaw Green 
2. Mars Red – Deep Lavendel
Gelijke vergrijzing - kleuren met evenveel grijs
1. Adriatic Blue – Granite Green
2. Wild Ginger – Green Olive
Gelijke diepte - kleuren hebben evenveel zwart in zich
1. Port – Chestnut
2. Glazed Ginger – Classic Blue 
Gelijke lichtheid - kleuren hebben evenveel wit in zich
1. Murmur – Billowing Sail – Tender Yellow
2. Moonbeam - Peach Blush 
Warme kleuren – kleuren met een ondertoon uit gele en 
rode pigmenten
Camelia – Azalea Pink – Freesia – Wild Ginger – Sheer 
Lilac – Peach Blush – Bark – Glazed Ginger – Tender Yel-
low – Deep Lavendel – Mars Red – Green Olive – Macaw 
Green
Koele kleuren – kleuren met een blauwe en blauw/
groene ondertoon
Moonbeam – Billowing Sail – Granite Green - Adriatic 
Blue – Classic Blue Fir – Murmur – Chestnut – Bright 
White

moonbeam billowing sail camellia port granite green azalea pink

green olive freesia adriatic blue wild ginger sheer lilac

macaw green peach blush fir bark glazed ginger

murmur bright white chambrey blue chestnut deep lavendel mars red

classic blue

tender yellow
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Naast de kleuren te groeperen naar hun kenmerken kun je 
de trendkleuren combineren aan de hand van de contrasten. 
Hieronder een paar voorbeelden: 

Analoog – kleuren die dicht bij elkaar liggen op de 
kleurencirkel
Mars Red - Azalea Pink – Deep Lavendel

Complementair Contrast – kleuren die elkaar 
versterken
Green Olive – Bark
Camelia – Fir
Tender Yellow – Chambrey Blue

Triade Contrast - Drie kleuren die gelijkmatig verdeeld 
liggen over de kleurencirkel. Dit kleurenschema geeft tegen-
stellingen en contrast, maar vanwege de onderlinge relatie 
van de kleuren op de kleurencirkel, zijn de kleuren altijd 
met elkaar in balans.
Freesia – Mars Red – Classic Blue

Wil je meer weten over de eigenschappen van kleur en 

hoe je deze kunt gebruiken om harmonieuze kleurpaletten 

samen te stellen, kijk dan op ColourProfessionals.eu

Als je de eigenschappen van iedere kleur kent, samen met de 
kennis over kleurcontrast, kun je met zekerheid kleurcombi-
naties maken die kloppen.

* Voor meer achtergrondinformatie is het boek ‘The Color 
Revolution’ van Rigina Lee Blaszzyck een aanrader.

De trendkleuren van SS20 zijn 

verdeeld over de 40 kleurfami-

lies van het NCS systeem. In 

verhouding zitten de meeste 

kleuren van deze trendkleuren 

aan de rechterkant van het 

‘wiel’: in de warme kleuren-

reeks tussen geel – rood – en 

de paars - blauwe kleurfami-

lies. Aan de linkerkant zien we 

koele groentinten die over-

gaan in het warme groen.
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TRENDS

VAN CATWALK 
NAAR KLEDINGKAST

Als stylist wil je weten hoe de internationale modetrends worden doorvertaald 
naar de consumentenmode. Met deze informatie kun jij, als professional, je 
klanten inspireren en laten zien waarvan de consumentenmode is afgeleid. 
Mixen en matchen bieden kansen voor de stylist de consument te inspire-

ren met combinaties die verrassend en uitdagend zijn. De internationale cat-
walktrends uit editie 53 zijn de inspiratie voor de volgende pagina’s.
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35 shopping pages.indd   4135 shopping pages.indd   41 11-03-20   11:4411-03-20   11:44



42

TRENDS
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New Look
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Miss Selfridge

Just

Dune

Just 

Nümph

Bonmarché

Marni
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Bold Vintage
Niet alleen het kleurgebruik binnen 

dit thema doet denken aan de jaren 

60 ook de stijl roept herinneringen 

op. Kokerroken naast klokrokken, 

wijdere broeken met bandplooien of de 

paperbagbroek verdringen de skinny 

broeken en door deze nieuwe broeken 

gaat de taille weer omhoog. Ruffles, 

kopmouwen, haarbanden, spijkergoed, 

tie-dye effecten, alles ademt een sfeer uit 

van the good old days. 

Stylingtip: Nu de broeken weer 
wijder worden is het belangrijk de 
tops slank gesneden te dragen. 

TRENDS

River Island
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TRENDS

Creative Signs
Zo hysterisch als op de catwalk is dit 

thema niet, maar je kunt wel zien dat 

ontwerpers zichzelf de vrije hand hebben 

gegeven. Vooral de mouwvormen zorgen 

dat bekende kleding items een nieuwe 

look krijgen. Ook zijn de designers 

nog niet klaar met het mixen van 

verschillende stoffen en dessins binnen 

een kledingstuk. Deze expressieve mode 

is ook kleurrijk en heeft opvallende 

details.

 
Stylingtip: Let goed op wat de 
mouwvorm doet voor het figuur. 
Waar zit het accent?
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TRENDS

Chloé

Patrizia Pepe

Caroline Biss

Résumé

Just
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TRENDS

Black Beauty
Zwart; een non color die zeer geliefd 

is en bij ieder seizoen past. De mode 

voor deze zomer heeft bijzondere details 

waardoor zwart tot leven komt. De trend 

is dat je zwart monochroom draagt, maar 

wel kiest voor een kleurrijk statement. 

Bijvoorbeeld een kleurrijke laars, kleur-

rijke accessoires of zwart combineert met 

glans zoals goud, zilver of koperkleu-

ren. Ook materiaal, lasercuttechnieken 

of kantstructuren maken zwart tot een 

levendig geheel. 

Stylingtip: combineer verschillende 
materialen bij een all-over zwarte 
look om te voorkomen dat deze 
massief oogt. 
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TRENDS

Pastel Vibe
De zomer wordt licht voor de man nu 

pastel zijn intrede heeft gedaan in de 

mannenmode. Taupe en leverkleur zijn 

de nieuwe kleuren binnen dit thema en 

vragen om goede combinaties, alhoewel 

het monochroom gebruik van één kleur 

ook veel wordt toegepast. Pastel laat 

zich goed combineren met bruin en met 

taupe. Met verschillende materialen kan 

een spannende look worden gecreëerd. 

Stylingtip: Combineer een 
pastelkleurig overhemd of een 
pastelkleurige trui met een blauw 
of grijs pak; laat de man langzaam 
wennen. 

Tods Fe
nd

i
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TRENDS

Lacoste

Tods

Uniqlo

Lacoste

Van Gils

Barton Perreira4Funky Flavour
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Veja
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D
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Tods

Van Gils

Van Gils
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4Funky Flavours

Uniqlo
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Floris van Bommel

River Island
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TRENDS

Oldtimers
Ook hier onmisbaar het 60’s & 70’s 

gevoel. Polo’s zijn favoriet, het liefst met 

een printje en in de kleuren die toender-

tijd favoriet waren zoals bruin, oker en 

oranje. Bruin wordt gezien als het nieuwe 

blauw. De ruit blijft ongekend favoriet en 

we herkennen klassieke kledingitems en 

accessoires, maar dan wel met de eigen-

tijdse touch voor een moderne look. De 

populaire Netflix serie Peaky Blinders 

draagt ongetwijfeld bij aan de vraag naar 

deze oldtimers. 

Stylingtip: Combineer een broek met 
een extreem lange riem voor een 
moderne touch

Nubbik
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TRENDS

Utility Stuff
Zakken op broeken of stoere vestjes met 

grote zakken lijken te fungeren als een 

pantser. Ook de overall is ongekend 

populair net als de cross bodybags. 

Het kleurgebruik is sober met zandkleuren 

en groentinten, waarbij oranje een mooie 

tegenhanger is als accentkeur. De pasvorm 

is loos fit en sportswear invloeden komen 

duidelijk terug door vele sportieve elemen-

ten en designs.

Stylingtip: Maak combinaties met een 
accentkleur als oranje voor een 
modisch en uitdagend geheel. 

Veja

D
io

r
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TRENDS

Dune

Raymond Weil.
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“Inspelen op de behoefte van de man is geen werk, maar 
meer een ‘zijn’. Je moet ervoor zorgen dat je altijd aanstaat, 
zodat je waarneemt wat er om je heen gebeurt in de wereld 
waardoor je tot bepaalde collectiekeuzes komt. Social media, 
artiesten en architectuur zijn bijvoorbeeld belangrijke dingen 
om in de gaten te houden. Vercassualisering is een ontwikke-
ling die van invloed is op het huidige design, waardoor b.v. 
de schoudervulling een grote verandering heeft ondergaan. 
Ook stoffen zijn veranderd en bevatten meer stretch om het 
comfort te verhogen. Het jogpak is het nieuwe pak en wordt 
het liefst zo gecombineerd, dat iedere man zijn persoonlijk-
heid erin terugziet. Vercassualisering is voor veel mannen ook 
een ‘handicap’, omdat onduidelijk is wat wel en niet kan. 
Door het verdwijnen of afvlakken van de kledingcodes zijn 
mannen zoekende en hebben meer behoefte aan richtlijnen.” 
Monica haakt hierop in en zegt: “Een nieuw onderdeel in de 
zomercollectie heet On the Go en hiermee lichten we een 
deel van de grote collectie uit om keuzestress en stijlflaters 
te voorkomen. Deze collectie bestaat uit items die onderling 
goed te combineren zijn. De collectie geeft veel bewegings-

Zeg Van Gils en de kans is groot dat je denkt aan mannenpakken, kwaliteit, 
degelijkheid en vakmanschap en wellicht weet je dat het een Nederlands bedrijf is. 
Dat Van Gils anno 2020 nog altijd zijn DNA heeft weten te behouden en daarbij een 
verjongingsslag heeft weten te maken, is bijzonder in de roerige retailtijd die gaande is. 
We zijn in gesprek met marketing director Monica Vos en hoofd design Corné van der 
Made.

ACHTERGROND

TEKST CARLA VAN DEN PUTTELAAR 

54 KLEUR  STIJL | 55

Hoe je als merk 
actueel blijft 

Van Gils is in 1948 opgericht door kleermaker Miel van 
Gils. Na de tweede wereldoorlog startte hij een kleermakerij 
in zijn Brabantse dorp om mensen van nieuwe kleding te 
voorzien én werk te creëren. Deze wederopbouw is nog altijd 
de inspiratie voor de visie van Van Gils: het ondersteunen 
van mannen op weg naar succes. De drie kruisjes in het logo 
staan symbool voor het kleermakersvak: het DNA van de 
familie van Gils. Inmiddels is Van Gils geen familiebedrijf 
meer, maar het familiegevoel is gebleven zo beamen Monica 
en Corné. 

Monica: “Mensen zijn geïnteresseerd in het verhaal achter 
een merk en dat het een Nederlands merk is dat al zo lang 
bestaat, draagt bij aan een stuk betrouwbaarheid, authenti-
citeit en transparantie.” Dit biedt gelijk een mooi bruggetje 
naar de imago verandering die Van Gils heeft ingezet. Moni-
ca: “Als een merk zolang bestaat, moet je zo af en toe het stof 
er even afvegen. Als brand zijn wij enorm bekend bij mannen 
van middelbare leeftijd en nu richten we ons ook op jonge 
mannen die hun carrière starten. Influencers, social media en 
een modern jong campagnebeeld beïnvloeden deze transitie 
en zorgen voor een positieve vibe. Dat proces is nu gaande en 
gelukkig ziet de consument het, maar een imagoverandering 
kost je minimaal twee jaar en vier collecties. Aan de data zien 
we dat de leeftijd van ons publiek jonger wordt. Wat ik leuk 
vind, is dat we een aantal jonge mannen aan ons hebben 
verbonden die ons helpen te bepalen hoe wij deze doelgroep 
moeten aanspreken. Die feedback houdt je heel scherp.” 
Corné vertelt hoe hij met zijn collectie daarop inspeelt. 

“Mannenmode 
geldt als vrij 

stabiel”
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Trends
Corné: “Op de catwalk gebeurt het een en ander qua stijl-
verandering. De laatste twee jaar zijn de jasjes oversized en/
of double breasted en zien we ook de flairpijp weer opduiken. 
Trends dalen echter langzaam in en soms wordt het nooit 
echt een rage. Ik zie de man voorlopig niet overstag gaan 
voor de wijdere kledingtrend. Super slim fit is het niet meer, 
we hanteren nu een voetwijdte van 18 cm. Een ontwerp ver-
andering heeft altijd veel consequenties. Als we de ruglengte 
van onze colberts willen aanpassen i.v.m. de lengte toename 
van het colbert heeft dat direct gevolgen voor de kraag, de 
revers en de spiegelnaad. We houden veranderingen nauwlet-
tend in de gaten, maar mannenmode geldt als vrij stabiel. 
Op kleurgebied verandert wel het nodige. Voor zomer 2020 
zijn de kleuren groen en geel bepalend. Natuurlijk raad ik 
niemand aan een geel pak te dragen, maar hoe leuk is het 
om een blauw pak te combineren met een geel gestreept 
overhemd of truitje. Zo kun je toch gemakkelijk kleur 
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Hoe je als merk 
actueel blijft 

vrijheid door optimale stretch, is water repellent, kreukvrij, 
ademend en bevat elementen uit de sportwear. Het zijn niet 
de sterkste die overleven, maar degenen die in staat zijn zich 
aan te passen.”

Duurzaamheid 
Corné: “Als merk zijn we ons bewust dat de kledingindustrie 
een van de meest vervuilende sectoren is, dus daar moet 
echt iets mee gebeuren. Van Gils wordt grotendeels binnen 
Europa gemaakt en de stoffen komen voor het grootste deel 
uit Italië. We vliegen nauwelijks iets in voor onze collecties. 
Tegenwoordig ligt de kledingindustrie onder een vergroot-
glas, maar wij zijn hier al jaren bewust mee bezig. Doordat 
toeleveranciers aan het hervormen zijn en het productiepro-
ces vergroent, ontstaan meer mogelijkheden. In 2018 zijn 
we gestart met het Green Stitch label om een sustainable 
wintercollectie 2019 te maken. Alle producten binnen deze 
collectie zijn van gerecyclede stoffen en vezels. We gebruiken 
recyclede wol uit de streek Prato in Italië. De wol wordt 
daar helemaal bewerkt, waarna er opnieuw garen van wordt 
gemaakt. Verder wordt in de Green Stitch collectie gebruik 
gemaakt van katoen met het BCI keurmerk, non mulesing 
wol, eco denim en sustainable knopen. Zo zijn we aan het 
bouwen om uiteindelijk van A tot Z duurzaam te worden. 
Verder zijn we aangesloten bij de BSCI code of conduct, 
wat betekent dat onze leveranciers getoetst worden op social 
compliance (kinderarbeid, arbeidstijdenwet e.d.) Monica: 
“Sinds 2019 werken we samen met Dress for Success en 
dragen op die manier ons steentje bij aan de uitstraling van 
mannen die wat minder geluk hebben gehad. Een deel van 
onze showroom- en marketingcollectie gaat naar Dress for 
Success en kunnen mannen kleding uitzoeken om er actueel 
en verzorgd uit te zien. Schandalen met overschotten komen 
bij ons niet voor. Doordat we voor-orderen weten we exact 
wat er geproduceerd moet worden en we hebben de collectie 
kleiner gemaakt en versmald. Dit hangt ook samen met het 
aanscherpen van onze branding en focus. Kleding die niet 
wordt verkocht gaat naar onze outletstores en datgene wat 
onverkocht blijft, gaat o.a. naar het Leger des Heils. 

“Het zijn niet de sterkste die 
overleven, maar degenen die in 

staat zijn zich aan te passen”
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ACHTERGROND

aanbrengen in de garderobe zonder direct een modevictim te 
zijn. Groen gaat seizoenen doorlopen en wordt het nieuwe 
blauw. De ruit leent zich uitstekend om gemakkelijk kleur te 
integreren terwijl de mode-industrie en weverijen de streep 
pushen. Een ruitdessin is minder formeel en sportiever dan 
een effen of een streep dessin, dus de ruit blijft voorlopig 
wel.” 

Stylist is welkom
Monica: “Het kleuraanbod bij mannen is beperkter dan bij 
vrouwen en soms komt er wel eens een man binnen met 
een kleurenpaspoort. Onze verkopers zijn zo getraind dat zij 

hier goed mee om kunnen gaan en de adviseur kunnen zijn. 
Onlangs hebben we nog een sessie gehad voor onze retailers 
met Dorinda van Marrewijk. Zij heeft onze eigen mensen ge-
traind in de kleuren van de collectie samen met Corné. Ook 
is tijdens de Collection Night een kleurspecialist aanwezig in 
de winkel voor onze vaste klanten. Deze expert helpt mee, 
zodat de klant een gericht advies krijgt wat bij hem past en 
wat aansluit op de collectie. Bij het samenstellen van de col-
lectie houden we rekening met een mix van koele en warme 
tinten. Niet iedereen kan een kleurspecialist zijn en dan is het 
fijn als je kunt samenwerken met mensen die dat wel zijn en 
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“Zo af en toe 
moet je het stof 

er even 
afvegen”

56
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in de winkel kunnen ondersteunen als daar behoefte aan is.” 
Corné verwacht dat mensen vaker stylisten inhuren omdat 
mensen een eigen touch willen geven aan hun kledingstijl. 
“Waarom zou je voor je huis wel een architect nemen en voor 
je garderobe niet? Als een stylist vaker in de winkel komt met 
verschillende klanten kun je samen ook echt iets opbouwen. 
In Amsterdam komen dagelijks stylisten over de vloer die 
voor een BN’er iets komen uitzoeken, dat wordt altijd samen 
met de store manager of een medeweker gedaan. Kom je een 
keer voorstellen! En kom je met je klant dan ontvangen wij je 
graag met een glaasje prosecco en zorgen voor een optimale 
ervaring.” 

Uitdaging
Monica: “Kijk om je heen in de winkelstraten. Ook voor ons 
is het een uitdaging als bedrijf gezond te blijven. Je moet je 
continu afvragen: wat is de meerwaarde van de winkel? Veel 
klanten komen binnen met een mobieltje in de hand en 
hebben thuis online de oriëntatie al gedaan. Klanten shop-
pen meer doelgericht en daar moet je op inspelen.” Corné: 
“Ik geloof heilig in de twee-eenheid van de fysieke winkel 
en e-commerce. Als je voor de eerste keer een pak aanschaft 
komt de klant naar de winkel voor de juiste fit.” Monica: 
“De klant die vaker Van Gils koopt kan een herhaal aankoop 
online doen. Klanten die terugkomen, ken je en die moet je 
aan je binden met bijvoorbeeld speciale klantenavonden. De 
persoonlijke touch is belangrijk, herken je klant en koester 
ze. We willen de drempel verlagen voor de jonge mannen 
door met de winkels een meer informele sfeer uit te stalen. 
Daar moeten we hard aan werken en ook op social media 
laten zien hoe het in de winkel is. Een voordeel is dat we 
bij veel retailers in het assortiment zitten en met onze vijf 
brandstores een bereik hebben door heel Nederland.“ Corné: 
“Voor mij is deze uitdaging geslaagd als het straatbeeld wordt 
beïnvloedt door jongeren (±35 jaar) die Van Gils dragen. 
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Good to know: 

De maatvoering bij Van Gils loopt van 46 t/m 60, S t/m 

tripple XL + lengte- en kwart maten. 

“Vercassualisering is 
voor veel mannen ook 

een ‘handicap’”

56
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ONDERNEMEN
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Webdesign trends
DIT ARTIKEL KWAM TOT STAND IN SAMENWERKING MET TIM BEEKHUIS LOYALS.COM EN JOEP FRANSSEN WEBNEXUS.NL
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Onder invloed van nieuwe technieken, 
zoals voice search en de toename van 
het gebruik van verschillende devices ver-
andert het ontwerp van de website. 
Wij hebben een aantal experts op het 
gebied van webdesign gevraagd naar de 
laatste ontwikkelingen en trends voor een 
actuele website anno 2020. 
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Webdesign trends

Opspringende elementen, pop-ups, bewegende elementen, 
invliegende sliders, etc. overprikkelen bezoekers en daar 
nemen we dan ook definitief afscheid van. Deels komt dit 
doordat Google zijn eisen m.b.t. de laadsnelheid van web-
sites heeft aangescherpt door het toenemende gebruik van 
mobile devices. Anderzijds is de consument minder gevoelig 
geworden voor pop-ups en is het belangrijker geworden het 
vertrouwen van de bezoeker te winnen. Door de toename van 
online aanbieders en soms slechte ervaringen zijn reviews be-
langrijker geworden. Naast reviews zijn googlebeoordelingen 
op de footer (het onderste gedeelte van de website) een andere 
optie. Google heeft hiervoor een sterrensysteem ontwikkeld, 
aanmelden voor deze beoordeling is noodzakelijk. Websites 
zijn persoonlijker geworden want de bezoeker wil weten wie 
er achter het bedrijf zit. Een ‘over mij/ons pagina’ mag niet 
meer ontbreken en geeft de klant een persoonlijk gevoel. Het 
vermelden van de contactgegevens is belangrijk ook al staat er 
een contactformulier op de site. 

Laadsnelheid 
Een website bezoek komt in de meeste gevallen 
tot stand door de zoekmachine die een website 
naar voren laat komen. De laadsnelheid van de 

website heeft invloed op de ranking in Google want de con-
sument wil snel en efficiënt op zijn wenken worden bediend. 
Accelerated Mobile Pages (AMP) zijn  speciaal opgemaakte 
versnelde webpagina’s die content extreem snel weergeven op 
mobiele apparaten. Deze AMP’s zijn veel lichter dan de origi-
nele website en zonder zware visuals waardoor de laadsnelheid 
kort is. 
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Kleur
Het kleurgebruik is een stuk versoberd alhoewel 
een en ander samenhangt met de huisstijl van 
het bedrijf en het logo. Ook hier geldt: minder 

prikkels en meer rust. Het werken met grote witruimtes en 
weinig kleurverschillen is een verandering die doorzet. Uiter-
aard blijft contrast voor de leesbaarheid belangrijk, maar het 
totaalbeeld is minder hard en afstandelijk. Door te spelen 
met de lege ruimtes kan de bezoeker juist naar iets specifieks 
worden toegetrokken. Door gebruik te maken van de kennis 
over kleurpsychologie, kan kleur worden ingezet om bepaalde 
acties bij de bezoeker te stimuleren. Een groene button zal 
de bezoeker eerder aanzetten tot actie dan bijvoorbeeld een 
oranje. Het toepassen van gradients op de website en kleur-
verloopjes van twee of drie kleuren die dicht bij elkaar liggen, 
winnen langzaam aan populariteit. Het gebruik van gradients 
voegt diepte toe en maakt het geheel visueel aantrekkelijker.

Stijl
De toename van bredere computerschermen en 
het gebruik van verschillende devices zorgen er-
voor dat de huidige websites meer over de breedte 

worden uitgelijnd. Het denken in vlakken en de opmaak 
in blokken is passé. Om even in vakjargon te spreken: een 
geboxte layout wordt verdrongen door een full-in opmaak. 
Een volledige uitlijning schaalt ook gemakkelijker mee voor 
de diverse devices en laat meer ruimte voor creativiteit en 
diversiteit. De verwachting is dat asymmetrische designs zul-
len winnen aan populariteit en de ondernemer helpen zich te 
onderscheiden met zijn website. Waar voorheen webdesigners 
zich vooral richtten op flat design is de tegenbeweging nu 
vooral diepte creëren en de bezoeker een experience geven.

Typografie
Less is more; maar wel met een iets groter letterty-
pe dan voorheen. Zeg in vier of vijf regels wat de 
klant kan verwachten. Door het grotere lettertype 

(in combinatie met veel witruimte) gaat de aandacht naar de 
tekst en is deze gemakkelijk leesbaar. Het gekozen lettertype 
moet in stijl zijn met het aanbod, de branche en de huisstijl. 
Het gebruik van grote typografie geeft websites een moderne 
uitstraling en zijn dankzij responsive websites ook prima te 
gebruiken op tablets of smartphones. Grote fonts lenen zich 
uitstekend voor H1 en H2-tags (term meestal gebruikt voor 
koppen), geeft een SEO-voordeel en draagt bij aan de vind-
baarheid van de site.

Visuals 
Beeld is belangrijker dan ooit en overtuigt meer 
dan tekst. In 2019 was er een sterke toename van 
het gebruik van 3D-illustraties en objecten. De 

verwachting is dat deze beweging in 2020 doorzet en zich ver-
sterkt. Het gebruik van infographics (icoontjes) in combinatie 
met realistisch beeld, zoals foto’s van producten of mensen 
is een nieuwe beweging en is onderscheidend. Het gebruik 
van video wordt door de opkomst van voicesearch (zie ook 
ed. 50) door steeds meer social media platforms gestimu-
leerd. Een (korte) video zorgt er ook voor dat de bezoeker 
een beleving ervaart door de combinatie van beeld, beweging 
en geluid. Om te voorkomen dat een video een negatief 
effect heeft op de laadsnelheid is het belangrijk de video te 
comprimeren zodat de website toch snel laadt, hiervoor zijn 
allerlei tools beschikbaar. Een andere trend is neumorphism. 
De naam is afgeleid van ‘new’ en ‘skeuomorphism’; een term 
die veel in de designwereld gebruikt wordt. Het betekent dat 
iets op het scherm precies lijkt zoals het er in werkelijkheid 
uitziet, alsof je het kan vastpakken of alsof je er onderdeel 
van geworden bent. Neumorphism maakt interfaces weer iets 
‘fysieker’, maar wel in een nieuwe, veel cleanere en minima-
listische vorm. Let bij het plaatsen van beeld op de positie en 
bedenk dat mensen een hekel hebben aan scrollen.

Social proof
Het koppelen van de diverse social media aan 
de website is belangrijk. Zeker bij een statische 
website waarop niet wekelijks nieuws wordt ge-

plaatst, zorgt de koppeling met andere (actieve) social media 
kanalen ervoor dat de website actueel en spannend blijft. 
Door Instagram en Facebook feeds op te nemen, wordt de 
content verfrist en heeft invloed op het vertrouwen van de 
consument. Met WhatsAppBusiness kun je ook een zakelijk 
mobiel telefoonnummer aan het account koppelen, dit biedt 
een laagdrempelige manier om een berichtje te versturen. Het 
analyseren van data is uitermate belangrijk om te weten welk 
sociaal media kanaal goed scoort, waar de meeste interesse 
naar uitgaat en waar bezoekers naar op zoek zijn. Zolang de 
data anoniem wordt verkregen zijn cookieBars niet noodzake-
lijk. Indien bezoekers gegevens moeten achterlaten is de data 
niet langer anoniem. Google analytics is een perfecte tool om 
data te analyseren, deze tool met wel geïnstalleerd worden. 
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WWW.HARMONYCOLORANDSTYLE.BE

Fabrikant en leverancier van alle materialen  
voor kleur-, stijl- en imagoconsulenten

MATERIALEN • TRAININGEN
starterspakketten - studentenpakketten

info@harmonycolorandstyle.be
+32 485 61 33 41

             MASTERCLASS             MASTERCLASS - Colournostics
Elke kleurkeuze is een weerspiegeling 
van onderbewuste gedachten, 
gevoelens en overtuigingen. Met de 
gebruiks vriendelijke Colournostics 
kun je je gewoonten, problemen en/
of vraagstukken, van jezelf of je 
cliënt, oplossen. In deze Masterclass 
krijg je de mogelijkheid om zelf één 
van de Colournostics processen te 
doorlopen. 

unieke 
masterclass

Deze Masterclass wordt eenmalig gegeven en heeft een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Aanmelden: thelma@colournostics.com
        De Masterclass is zo ontworpen dat je aan je eigen doelstellingen werkt.  Deze hoef je niet met anderen te delen.

Thelma van der Werff
ontwerper Colournostics
www.colournostics.com

VOL =
VOL

Colournostics geeft inzicht in

• De oorsprong van je problemen

•  Lokaliseert de barrières die verhinderen 

dat je vooruitgang boekt

•  Geeft je een nieuw perspectief en

 oplossing

• Plan van aanpak om je doel te bereiken.

Ontdek de nieuwe toepassingen van 
Colournostics en ervaar wat deze voor 
jou als coach kunnen betekenen.

Zondag 21 juni 2020
13.00 uur - 16.00 uur 
in Midden Nederland
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een sterk broeikasgas en komt via boeren en winden in de 
lucht. Synthetische kledingstoffen zijn gemaakt uit aardolie, 
maar ook bij natuurlijke stoffen zijn fossiele grondstoffen 
nodig voor het vervoer en bij de teelt van bijvoorbeeld katoen 
wordt kunstmest gebruikt, dat deels gemaakt is van fossiele 
grondstoffen. Bij de teelt van biologisch katoen worden geen 
kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt. 
Duurzaamheid is complex en voor alle issues die spelen zijn 
(nog) niet altijd oplossingen voorhanden. Maar met de hui-
dige technieken en bewustwording is het eerder een kwestie 
van maanden dan van jaren voordat er oplossingen zijn voor 
deze multi problematiek. James Veenhoff founder van House 
of Denim (2009) en voorvechter van verduurzaming geeft 
zijn visie over fossielvrij textiel.

Hoe groot is het issue duurzaamheid in de textiel-
industrie? 
“Het verontrustende, the ugly truth is dat de modebranche 
na de oliebranche de meest vervuilende industrie ter wereld 
is. En dan kun je er nog zo cool uitzien, ‘feeling like a mil-
lion dollars’, maar uiteindelijk heb je wat op je geweten en 

Energiebedrijf Vattenfall heeft de ambitie om binnen één 
generatie fossielvrij te leven en organiseerde het event Makers 
van de Toekomst op 13 februari jl. Hier bleek dat voor veel 
industrieën het een van de grootste uitdagingen is fossiel- 
vrij textiel te vinden en ondervindt de textielindustrie grote 
uitdagingen om fossielvrij te produceren.
De productie van kledingstoffen belast het klimaat, omdat 
tijdens de productie broeikasgassen vrijkomen die zorgen 
voor het opwarmen van de aarde. Er komt koolzuurgas 
(CO2) vrij en bij natuurlijke vezels komen methaan- en 
lachgas vrij. Hoe meer broeikasgassen bij het productieproces 
vrijkomen, hoe meer de productie bijdraagt aan de opwar-
ming van de aarde. De broeikasgassen komen vrij door het 
gebruik van fossiele brandstoffen (olie, kolen, gas). Ook is 
voor veel processen energie nodig. Denk hierbij aan energie 
voor de verbouwing van gewassen zoals katoen, bamboe en 
hout, voor verwarming van stallen en schuren,  energie in 
de vorm van olie voor de winning van synthetische vezels en 
energie om in de fabrieken stoffen te maken. Broeikasgas-
sen ontstaan ook door koeien, geiten en schapen doordat bij 
het verteren van hun voedsel methaan vrijkomt. Methaan is 

ACHTERGROND
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Het productieproces van kleding staat onder druk. Tien jaar geleden was er vooral 
aandacht de arbeidsomstandigheden, denk bijvoorbeeld aan de grote brand in Bang-
ladesh waaruit het convenant duurzame kleding en textiel voortvloeide. Daarna kwam 
er meer aandacht voor grondstof gebruik en recycling; momenteel zien we een ver-
schuiving waarbij de aandacht uitgaat naar de invloed van de kledingindustrie op de 
uitstoot van CO2. Dat duurzaam produceren niet meer een vraag is maar een must, 
daar is iedereen het wel over eens. De manier waarop, kent vele facetten. 

Fossielvrij
textiel

DEZE TEKST KWAM TOT STAND IN COPRODUCTIE MET PATRICIA BRUENS VAN DER NEUT VAN TRIANGLE PR
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Fossielvrij
textiel

en duur gaat worden. We willen dus de switch maken van 
water-intensieve processen naar meer innovatieve technieken 
met slim gebruik van stroom. En als textielindustrie maken 
wij deze keuze zo, omdat we er eigenlijk op rekenen dat de 
energiesector haar deel zal doen. Bovendien: in fabrieken 
wordt al goed gekeken naar energieverbruik en ook duurzame 
machines zijn een bekend gegeven.” 

Vóór de tijd van vliegtuigen en zeecontainers 
maakten we textiel in Nederland zelf. Dat is bijna 
allemaal verdwenen. Wat vind je daarvan? 
“De laatste restjes vakmanschap en technische kennis om een 
samenleving over te dragen, voor het maken van kleding en 
voedsel, zijn ‘for granted’ genomen in Nederland: het heeft 
geen economische waarde meer hier, door de goedkopere 
alternatieven in bijvoorbeeld Azië. Gelukkig herontdekken we 
dat wel op tijd en wordt er veel energie gestoken om dat vak-
manschap in ere te herstellen en in leven te houden, dat stemt 
hoopvol. Kleinschalige studies en initiatieven zijn natuurlijk 
heel waardevol, maar kijk ook naar de grote groep consumen-
ten, bijvoorbeeld in de Kalverstraat, kijk naar al die jonge 
mensen die er in het weekend cool uit willen zien. Je moet 
de grote machine van de miljoenen stuks willen beïnvloeden, 
je moet dáár impact maken, ook op prijspunten die normale 
mensen zich kunnen veroorloven, dus niet alleen bij jeans van 
€€ 250. Schaalbaarheid is het grootste vraagstuk in deze hele 
discussie, de grootste uitdaging van de industrie. En we zijn 
daar vlakbij, want een heleboel zaken worden door nieuwe 
technologie en kostendalingen steeds bereikbaarder; zijn zelfs 
nu al veel goedkoper dan ze 10-15 jaar geleden waren. En 
we zien dat merken, producenten, maar ook overheden en 
NGO’s de samenwerking steeds meer opzoeken: we zijn op 
de goede weg!”

moeten we de waarheid onder ogen zien. Bij kleding denken 
we toch vooral aan je mooi en goed voelen, aan expressie. 
Dat is heel emotioneel, terwijl de harde realiteit is dat je stil 
zou moeten staan bij thema’s als arbeidsomstandigheden en 
vervuiling - heel rationele facetten zonder positief hande-
lingsperspectief, wat voor consumenten verlammend werkt. 
Mensen vragen zich af: ‘Wat kan ik er aan doen, ik kan er 
tóch niets aan veranderen…’ In de mode-industrie wordt het 
probleem meer en meer onderkent en leidt samenwerking tot 
nieuwe initiatieven. Dat is nodig, want als je iets wil oplossen 
in een keten die eindigt bij een winkel bij jou in het dorp, 
maar misschien wel begint in een katoenveld in Oezbekistan, 
zijn daar honderden partijen en schakels bij betrokken. In je 
eentje kun je niet zo heel veel.” 

Staat de jeugd nog niet op de banken voor duur-
zame kleding?
“De consument, zeker de jonge consument, wil graag een 
positieve keuze maken, maar wat is die goede keuze dan? 
Je moet ze opleiden en verleiden om een duurzamer pro-
duct minstens zo gaaf te gaan vinden. Daarvoor moet je als 
industrie samenwerken – het streven in de branche is naar 
een soort driesterrensysteem, zoals bijvoorbeeld kip is geclas-
sificeerd, wat de keuze makkelijker maakt. Uiteindelijk zal 
de industrie alleen veranderen als de consument een bewuste 
keuze kan en zal maken, want die stemt met zijn geld. Je ziet 
dat meerdere jeansmerken nu gelukkig hun duurzame inten-
ties uitspreken en met hun leveranciers het gesprek aangaan 
want er ís vraag naar een duurzamer product. Dat is een heel 
spannend traject, want tot voor kort werd aan het begin van 
zo’n keten niet gesproken over die veranderingen. Het is een 
kleine, maar heel belangrijke kentering in een grote industrie, 
de eerste wezenlijke stap.”

Hoe zou een ‘driesterren kipsysteem’ er voor de 
textielsector uit moeten zien?
“Duurzaamheid kent zoveel facetten, maar voor consumenten 
moet in één opslag te zien zijn wat de goede keuze is, net 
als bij dat driesterren kipsysteem. De grote stap die we in de 
jeansindustrie nu zetten is het maken van één icoon waarin 
de vijf dimensies van verduurzaming samenkomen: vezels, 
waterverbruik - één paar jeans kost zo’n 7000 liter water -, 
veilig chemicaliëngebruik, transparantie en ‘fair work and 
wages’, waarbij we moeten zorgen dat iedereen een mens-
waardige vergoeding krijgt.” 

Wil je ook sturen op energieverbruik?
Lachend: “Wij hebben er een heilig geloof in dat de energie-
branche duurzame, groene stroom goedkoop gaat leveren! 
Onze grootste zorg is juist water. Dat werd tot nu als gratis 
resource beschouwd, maar we verwachten dat water schaars 
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UITGESPROKEN

Met haar telkens wisselende kapsels in 
gedurfde kleuren en haar experimentele 
kledingstijl inspireert make-up-artist, 
auteur en spreker Amanda Rijff (40+) 
mensen van jong tot oud. 

SIGNATUUR “Mijn look heeft altijd iets eigenzinnigs, dit 
stimuleert mijn creativiteit. Ik ben net een kameleon: elk 
kwartaal wissel ik van haarstijl. Samen met mijn kapper 
maak ik daar echt een plan voor en kijk daarbij goed naar 
internationale trends. Blauw, groen, paars, rood – ik heb 
alle kleuren wel gehad. Ook mijn outfits hebben altijd een 
twist. Mijn kast hangt vol ‘statement pieces’ van merken 
als Gucci, Balenciaga, Vetements en Essentiel en ik ben gek 
op sieraden en accessoires. Ik vind het leuk om prints te 
‘mismatchen’ en te spelen met complementerende kleuren. 
In 2017 ben ik getrouwd in een poederroze jurk met een 
Victoriaans silhouet.”

EERSTE IMPRESSIE “Zelden kreeg ik zoveel reacties van 
wildvreemden als op mijn felgele haar. Kindjes die glim-
lachten, oudere dames die me complimenteerden en fietsers 
die in het voorbijgaan iets positiefs riepen: iedereen werd 
er vrolijk van. De kleur roept een gevoel van blijdschap op. 
Zodra je de deur uitgaat, sta je aan. Als een sirene.”

IDENTITEIT “Toen ik veertien was zat ik aan de buis 
gekluisterd bij het CNN-programma ‘Style’ waarin host Elsa 
Klensch me meenam in de wereld van fashion, beauty en 
lifestyle. Met weinig budget leerde ik van mijn moeder de 
kleding na te maken die ik op de catwalk of in videoclips 
voorbij zag komen. Of ik kocht franjes op de Albert Cuyp 
en naaide die op mijn spijkerbroeken. Zo is mijn liefde voor 
mode ontstaan. Jarenlang werkte ik als inkoper en stylist in 
de mode-industrie. Om een totaalplaatje te kunnen verzor-
gen, ben ik een opleiding tot visagiste gaan doen. Als je haar 
en make-up goed zitten, kun je er zelfs in een vuilniszak 
geweldig uitzien.”

IMAGO “Mijn look onderstreept mijn persoonlijkheid. 
Onbewust is het ook een marketingtool. Kleding en make-
up zie ik als een vorm van non-verbale communicatie.”

HOUDBAARHEIDSDATUM “Ik heb altijd gezegd: als ik 
ooit klaar ben met alle gekkigheid scheer ik mijn haar super 
kort en verf het asblond. Mijn moeder heeft altijd kort haar 
gehad en dat staat haar prachtig! Dus wie weet, over een jaar 
of tien...”

TEKST NATASJA ADMIRAAL FOTO RVDG FOTOGRAFIE
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“Laten we een beetje kleur geven aan het leven”  
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Mindblowing 
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CLOSE UP

Haar verandert door de jaren heen – dikte, kleur – en dat 
is voor sommigen best lastig. Heb je hier adviezen voor?
“Dunner wordend haar kan heel vervelend zijn. Vooral 
omdat er weinig aan te doen is. Wat echt werkt is het slik-
ken van Biotine (Vitamine B4), dat verstrekt het haar. Qua 
kleur zou ik vooral niet te bang zijn om te experimenteren. 
Tegenwoordig kan het allemaal super mild en daardoor vrij-
wel risicoloos. Vooral als je je kleur vrij transparant houdt in 
plaats van hard en diep, kun je meer hebben dan je denkt.” 

Bij al de activiteiten van de Vereniging 
van Image Professionals kun je je vak 
verdiepen, doe je inspiratie op en kom 
je vakgenoten tegen. De presentatie van 
hairstyliste Floor Kleyne op 11 maart jl. 
was weer een klein feestje. Was je er niet 
bij? Niet getreurd. Antwoorden op vragen 
die we gesteld hebben delen we graag 
met je: 

Kun je uitleggen hoe belangrijk jij haar vindt in het 
totale beeld van een mens? 
“Het eerste wat je ziet als je naar een ander kijkt en het eerste 
wat je ziet als je in de spiegel kijkt is het haar! Hoe je je haar 
draagt bepaalt voor een groot gedeelte hoe anderen je zien en 
in veel gevallen bepaalt het ook wat we van onszelf vinden. Ik 
zie haar vooral als een communicatiemiddel. Een manier om 
een bepaalde taal te spreken, zonder iets te hoeven zeggen. 
Waarbij haar magisch is, doordat het organisch materiaal is 
dat uit ons hoofd groeit en kleding is niet onlosmakelijk aan 
jezelf verbonden. Haar is er namelijk altijd. Het omlijst je 
ogen (een ander belangrijk middel om contact te maken) - en 
je kunt zelf bepalen welke vorm, textuur, kleur en lengte het 
heeft.” 

Hoe kijk jij? Begin je bijvoorbeeld bij het vaststellen van 
het stijltype en kijk je dan verder? 
“Ik ben meer benieuwd naar de persoon, dan naar zijn haar. 
Door namelijk te kijken naar wie iemand is, zie je het mooie. 
Dat kan een karakter zijn, een eigenschap, een uitgesproken 
of juist ingetogen stijl, maar ook een stel reebruine ogen. 
Kortom, ik laat mijn nieuwsgierigheid de vrije loop en pro-
beer dan in samenspraak de ultieme look te ontwerpen.” 

Waar laten veel mensen kansen liggen. Wat zou je ze 
adviseren?
“De kans om te verrassen! Dus als je doel niet is om je 
klanten tevreden te maken, maar om deze compleet van hun 
sokken te blazen, dan maak je automatisch bijzondere keuzes. 
Als je doel is om iemand tevreden te stellen, dan maak je 
keuzes op basis van professionaliteit, waar natuurlijk niets 
mis mee is. Maar zooo saai als je ook iemand een mindblo-
wing experience zou kunnen geven. Welke keuzes zou je dan 
maken? En why not?”

Agenda 2020
9 april Zin en onzin van duurzame mode door Lonneke Verbrunt
12 mei Masterclass Modeambachten
10 september presentatie Het onbewuste brein
20 november Trendlezing

Regio Noord
30 maart Workshop ‘Fashion Feng Shui’
19 mei Workshop ‘Colour Coaching’
15 september Workshop ‘Show your shape’
kijk op de site www.imageprofessionals.nl
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