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tijd voor een intake
Jolanda stelt voor om, onder het genot van een kop koffie, mij 

eerst even beter te leren kennen. Ze stelt me vragen als: hoe 

zien mijn dagen eruit, wat vind ik mooi en minder mooi aan 

mijzelf en wat zijn mijn lievelingskleuren en -materialen? 

Jolanda: “Wij gaan straks mooie setjes voor je samenstel-

len, maar normaal gesproken ga ik anders te werk. Na een 

persoonlijke kennismaking krijgen mijn cliënten een uitge-

breid intakeformulier. Zo kan ik mij al een beetje een beeld 

vormen. Ook kom ik bij cliënten thuis en struin garderobes 

door. Heerlijk vind ik dat! Van wat in de kast hangt maak 

ik setjes, vaak net even anders dan hoe ze dat zelf doen. De 

nieuwe combinaties worden aangetrokken en tijdens een 

spiegelsessie leg ik uit waarom iets goed werkt en waarom 

iets juist niet bij elkaar moet worden aangedaan. Daarna 

gaan er kledingstukken de deur uit en gaan we samen op 

zoek naar nieuwe items.”

Shopwalhalla ‘De Schuyt’
Tijdens ons gesprek heeft Jolanda een aardig beeld van me 

gevormd. Ze vindt mij stoer, sportief en een beetje ‘rocky’. 

Met die wetenschap gaan we vier setjes samenstellen: twee 

mooie pakken, eentje voor de borrel en een voor het etentje, 

een rok voor het teamuitje en een cocktailjurk voor ons  

chique diner. Het winkelen doen we in de Cornelis Schuyt-

straat, het ‘little Paris’ van Amsterdam-Zuid. De ‘Schuyt’,  

op loopafstand van het Museumkwartier en het Vondelpark, 

zit vol prachtige kledingzaken. Als eerste gaan we naar 

BUISE op nummer 12, een multi brandstore met een interna-

tionaal tintje. 

Bij binnenkomst kijken fotograaf John en ik onze ogen 

uit. Wat een kleuren, motieven en verschillende soorten 

materialen! “Veel vrouwen gaan qua kleur heel bescheiden 

te werk. Wat mij betreft een beetje te saai, ze mogen wel wat 

meer lef tonen. Het is allemaal, letterlijk, hetzelfde laken een 

pak. Mix eens bloemetjes met streepjes 

en combineer verschillende stoffen. Dat 

maakt je kledingkeuze spannend. Het 

complete plaatje houdt je rustig door  

twee dezelfde kleuren in je outfit terug te 

laten komen.”  

Jolanda loopt langs de rekken en haalt er 

doelbewust verschillende kledingstuk-

ken uit. Natuurlijk moet de kleding bij 

me passen, ik moet me er goed in voelen. 

Aan Jolanda de schone taak om mij zover 

te krijgen dat ik buiten mijn comfortzone 

treed en met iets anders huiswaarts keer 

dan mijn geijkte stijl. En, ook heel belang-

rijk, ik wil me op en top vrouwelijk voelen. 

Pittig paars pak
Jolanda heeft het eerste setje in de pas-

kamer gehangen: een paars fluwelen pak 

van Paul & Joe, met daaronder een blouse 

met bloemen en een ruche van hetzelfde 

merk. “Fluweel is een warme, rijke stof die 

van zichzelf al veel allure uitstraalt. Ik heb 

voor de trendkleur paars gekozen omdat 

het een warme kleur is die je ophaalt 

en goed bij je huid en ogen past. Dit is 

een klassieke outfit met een knipoog, de 

geplooide strook op de blouse maakt het 

klassieke pak wat speelser.”

“De suède pumps van Feraggio met aai-

baar materiaal maken het geheel af omdat 

die aubergine kleur weer terugkomt in 

de blouse. Met dit pak steel je de show bij 

jullie borrel.” Heftige kleur is mijn eerste 

reactie, nooit zou ik zelf dit pak hebben 

uitgekozen, maar eerlijk is eerlijk, ik voel 

me er heel lekker in en het staat mij goed. 

Het lopen op de torenhoge hakken gaat 

me minder goed af dus dat wordt oefenen 

geblazen.    

Vrouwelijk, vrolijk en stoer
Voor het teamuitje heeft Jolanda gekozen 

voor een mooie lange rok van Black Coral. 

De gebloemde rok heeft veel volume, maar 

door de dunne stof is hij niet pompeus. De 
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Kleren zijn veel meer dan slechts 

een verpakking, het laat zien 

wie je bent. Koop dus kleding 

die bij je innerlijk past.

Kijk naar je pluspunten en 

benader ze. Heb je een 

mooi decolleté of mooie 

benen, benadruk die. Heb je 

minpunten, gebruik kleding 

dan om ze te camoufleren. 

Voorbeeld: heb je geen taille, 

stroop dan je mouwen op en 

kies voor een jasje met een 

taillelijn. Heb je voor je gevoel 

iets te grote borsten, koop dan 

een top  

met v-hals. 

Ben je aan de maat, hou je dan 

verre van drukke prints en koop 

geen ‘tenten’. Die maken je 

alleen maar voller. ga op zoek 

naar de belijning bij jezelf. Wijde 

vesten en jassen werken juist in 

je nadeel. 

Voor magere dames geldt: 

speel met prints, grovere 

breisels, accessoires, riemen, 

kettingen, armbanden. Double 

breasted jasjes zijn ook een pré. 

Kijk wat kleur doet met je huid 

en je uitstraling.
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‘Veel vrouwen 
gaan qua kleur 
heel bescheiden 
te werk. Wat 
mij betreft een 
beetje te saai, ze 
mogen wel wat 
meer lef tonen’


