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TEKST CARLA VAN DEN PUTTELAAR IN SAMENWERKING MET RIET DE VLIEGER | VISAGIE DONNA HASTER |
FOTO’S PAUL STEENBAKKER | MET DANK AAN DE LOCATIE BEDRIJVIGE BIJ, DE VOORMALIGE JULIANASCHOOL IN ZAANDAM

INSPIREREN,
ook door je uitstraling

Als professional vervul je een belangrijke rol in het inspireren van je medemens.
Met deze fotoshoot willen we Aggie Hinskens, Marco Pesch en Marijke Krabbenbos
inspireren met nieuwe ogen naar zichzelf te kijken en kledingcombinaties te maken
die hun persoonlijkheid nog meer onderstreept. Hoe mooi is het dat je als professional
niet alleen mensen weet te inspireren door je expertise. maar door je uitstraling die
expertise ook nog eens versterkt.
We hebben de drie professionals gevraagd een kledingset uit te zoeken uit hun kledingkast; de basis is dus hun eigen kleding.
Daarmee zijn variaties gemaakt en details aan toegevoegd, rekening houdend met hun wensen en behoeften. Aggie heeft een
wens voor een spannende en creatievere kledingstijl, zonder haar professionaliteit te verliezen. Marco wil graag alternatieven
voor een trui en/of colbert en toch heel dichtbij zichzelf te blijven. Marijke wil met haar bedrijf groeien en is benieuwd hoe
kleding haar daarbij kan helpen.

Aggie Hinskens (39) is consultant
bij Essent. In haar functie houdt ze zich
bezig met organisatie- en procesinrichting en het coachen van leidinggevenden. De ochtend start tegenwoordig
met een TEAMS meeting om de werkverdeling af te stemmen. Daarna heeft
ze overleg met interne klanten. Voor het
coachen van leidinggevenden is ze het
liefst aanwezig op de werkvloer.

Marco Pesch (36) is public speaking
expert en heeft een eigen bedrijf: Happy
Good Talk. In zijn rol als trainer en
coach helpt hij het zelfvertrouwen te
verhogen bij professionals die in het
openbaar moeten spreken. Zijn gemiddelde werkweek kent diverse activiteiten
zoals coaching en training, het voeren
van klantgesprekken en ook zelf het
podium pakken als inspirator.

Marijke Krabbenbos (48) heeft
haar eigen bedrijf IdeaCompany en is
de founder van Bites & Business, een
netwerk voor ondernemende vrouwen. Naast ondernemer is zij trainer,
facilitator en verbinder. Een werkdag
van Marijke bestaat uit het voeren van
gesprekken, begeleiden van creatieve
denkprocessen, schrijven van artikelen
en presentaties geven voor groepen.
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“Gedurfde sprekende kleuren laten mijn
persoonlijkheid veel beter naar voren
komen dan het behoudende zwart.”
Karakter: Energiek, sociaal, doorzetter, creatief, nauwkeurig
Aggies stijl is klassiek en naar het werk draagt ze graag een
pak, een pantalon met een jasje of een jurk, gecombineerd
met een sjaal en pumps. Zij verlangt naar meer creativiteit
en warmte in haar uitstraling,
waarmee ze zichzelf meer ruimte
gunt. Ze wil graag tips hoe ze haar
huidige kledingstijl spannender
kan maken.
Contrast: Het natuurlijke
contrast van Aggie is hoog. Als
kleurtype past ze in het wintertype: donker, helder koel.
Met haar kledingstijl wil ze professioneel, betrouwbaar, toegankelijk
en fris overkomen.
De kledingset die Aggie heeft uitgekozen draagt ze regelmatig naar
haar werk.
Feedback op gekozen set
van Aggie:
De kledingcombinatie ziet er formeel en keurig uit. Het zwarte pak
oogt zwaar bij haar ranke postuur
en plechtig door de gladde stof,
de vorm en de kleur. De mouwen
zijn iets te lang en de pumps zijn
netjes, maar ook voorspelbaar. Wij
zien andere mogelijkheden om
meer creativiteit in te brengen.
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Restyle:
We nemen de broek als uitganspunt. Die wordt gecombineerd met een citroengeel gebreid jasje. De kleur, het ontbreken van revers en het materiaal zorgen ervoor dat de uitstraling van Aggie frisser, warmer en toegankelijker wordt. De
smaragdgroene top voegt pit toe.
De grote oorbellen en colliers maken de look uitdagend en voegen
vrouwelijkheid en creativiteit toe.
De zwarte pumps ogen minder
zwaar door de slanke spitse vorm.
De tas is speels zakelijk.
De hengsels passen perfect bij de
colliers.

jasje Be One | top Oog voor Kleur en Stijl | sieraden Camps & Camps | schoenen Noë | tas Josh V by Omoda

rok, top, jack 4funkyflavour | oorbellen Camps & Camps | schoenen Noë | tas Guess by Omoda

Suprise: Om Aggie te verrassen hebben we nog een compleet
nieuwe outfit voor haar samengesteld. Met deze kledingset kan ze
ook diverse andere looks creëren. Zo
kunnen het jasje en de top ook op
de zwarte broek worden gedragen
en kan het zwarte colbert van haar
pak met de rok worden gecombineerd. Als ze het truitje vervangt
door een blouse of het kleurcontrast
verhoogt, maakt ze haar uitstraling
sterker. Met deze set lijkt ze minder
streng en straalt ze meer creativiteit
en warmte uit.

“Zo... dit is wel
even heel
anders! Ik draag
zelf nooit een
dessins en dan
nu twee verschillende dessins
combineren is
een leuke
eye-opener. Een
mooie aansporing
meer te durven.”

“Ik associeerde overhemden altijd met het dragen
van een pak of horend bij een bepaalde leeftijd.
Ik ben nu wel getriggerd te kijken naar
overhemden met een andere uitstraling.”
Karakter: Speels, positief, creatief, ondernemend,
charismatisch
Marco’s stijl is casual, sportief. Hij is nieuwsgierig naar alternatieven voor een trui zonder in de colbert-sfeer te komen. Vier
jaar geleden droeg hij nog iedere dag een pak, maar door een
carrièreswitch is zijn kledingstijl sterk veranderd. Zijn voorkeur
gaat uit naar kleding die duurzaam
is vervaardigd. Hij wil authentiek
overkomen en dat hoeft niet voorspelbaar te zijn. Ook wil hij met zijn
kledingstijl zelfverzekerd overkomen
en aanzetten tot actie.
Contrast: Als je naar de uiterlijke
kenmerken van Marco kijkt, zie
je een medium tot hoog contrast
en dat koele kleuren goed bij hem
passen.
De kledingset die Marco heeft
uitgekozen draagt hij tijdens het
geven van een training, online of
fysiek.
Feedback op gekozen set
van Marco:
Marco houdt van kleur in zijn
kleding. De trui in één kleur mist
contrast, waardoor hij de kans
mist op een authentieke manier
zichtbaar te zijn. De rode trui oogt
ondanks de kleur weinig inspirerend en eenvoudig. De totale look
doet casual aan door de combinatie van de jeans met omgeslagen
pijpen, sneakers en trui. Als public

speaking expert willen we Marco een alternatief aanreiken en
hem laten ervaren dat hij met een iets andere kledingkeuze
een professionelere uitstraling kan krijgen, zonder aan eigenheid en comfort in te boeten. We combineren zijn jeans met
andere stukken: een kleurrijk overhemd waarin contrast is
verwerkt en een ander schoentype.
Restyle:
De broek vormt de basis voor
het stylingadvies. De koele kleur,
het dessin en het contrast van
het overhemd sluiten goed aan
bij de uiterlijke kenmerken van
Marco. Het overhemd is duurzaam geproduceerd, kleurrijk en
heeft een flanel-look ondanks dat
het van katoen is gemaakt. Het
kraagje zorgt ervoor dat aan de
bovenkant een formeler aspect
wordt toegevoegd, het borstzakje
voegt een speels accent toe en de
totale uitstraling blijft nog altijd
dichtbij Marco’s persoonlijkheid.
Met deze kleding ziet hij er niet
uit als dertien in een dozijn. In de
huidige trends zien we lookalike
trainingsjacks als de nieuwe jasjes
en bieden een alternatief voor
het colbert binnen een informeel
zakelijke context. Bij het trainen
van sommige groepen zou hij dit
jasje kunnen dragen. De schoen
met sportieve zool doet meer
recht aan zijn expert status als hij
het podium pakt en behoudt hij
toch zijn jeugdige uitstraling. De
totale look straalt actie uit en is
niet standaard.
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overhemd en jack 4funkyflavours | schoenen Floris van Bomme by Omoda

Suprise: We willen Marco inspireren met meer alternatieven voor het
klassieke colbert en kleden hem in
een recht ongevoerd katoenen jasje
met grote zakken. De combinatie,
met het T-Shirt met dessin, sluit aan
bij het natuurlijke contrast van
Marco. Het kraagje draagt bij aan
een zelfverzekerde uitstraling en
doorbreekt de ronde halslijn. De
sneaker, met de uitstraling van een
schoen, doet recht aan zijn rolmodel
als public speaker expert. Met deze
look kan hij een aantal rollen als
zelfstandig ondernemer met gemak
vervullen.

T-shirt Jack & Jones | jasje Selected | schoenen Giorgio by Omoda

“Ik ben zeker
geïnspireerd.
Het jasje doet
me denken aan
de lange
overjas die mijn
opa vroeger
droeg als
duivenmelker.
Interessant te
beseffen dat
kleding invloed
heeft op je
associatie.”
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“Kleuren met meer pit en kleding die mijn taille
accentueert, komen op mijn
boodschappenlijstje.”
Karakter: Energiek, ondernemend, open,
daadkrachtig, creatief
Marijke heeft geen echte stijlvoorkeur, maar vindt het belangrijk dat kleding haar sterke punten accentueert. Soepel
vallende stoffen zoals wol en zijde
hebben haar voorkeur. Haar zakelijke ambitie is: groeien met
Bites & Business.
Contrast: De uitstraling van
Marijke is licht en zacht. Daarbij
zie je weinig donker-licht contrast
tussen haar huid en haar. Een
combinatie van warme en koelere
kleuren matchen goed bij haar
algehele kleuring.
De door Marijke samengestelde
kledingset draagt ze tijdens gespekken met andere professionals
en netwerkgesprekken. Behalve
dat kleding haar karakter moet
versterken, wil ze ook toegankelijk
overkomen.
Feedback op gekozen set
van Marijke:
De aandacht binnen haar outfit
gaat naar de onderkant, die wat
zwaar oogt door het gebruik van
donkere kleuren in de broek en
laarzen. De lichtgele top heeft een
loose fit en contrasteert nauwelijks
met haar huid en haar. De lage
ronde halslijn complementeert de
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ronde natuurlijke vormen. De lange ketting eindigt laag en
trekt het oog naar beneden. Door het lage contrast verdient
het gezicht van Marijke een naturel make-up en een kapsel
dat haar gezicht meer expressie geeft. De totale look mist
charme.
Suprise:
Als founder van Bites & Business
verrassen we Marijke met een
totaal andere look, die ze bijvoorbeeld zou kunnen dragen op een
avond bij B&B.
De slank gesneden top past door
de snit perfect bij haar figuur.
Het tussenstuk onder de borsten
accentueert haar taille en het
schootje camoufleert de heupen.
Het dessin is fleurig en verfijnd en
past bij de fijne gelaatstrekken van
Marijke. Het contrast is laag, net
als haar natuurlijke contrast.
De ketting voegt sprankeling en
glans toe, wat goed past bij haar
persoonlijkheid. De recht gesneden blauwe broek met de wide leg
pasvorm gemaakt van soepel vallende stof, benadrukt het figuur
positief. De pumps geven lengte
en maken de look super vrouwelijk en elegant. Een combinatie
die recht doet aan haar rol als
founder van Bites & Business en
die bijdraagt aan haar zichtbaarheid en de wens te groeien met
haar bedrijf.

top Amy Vermont by Klingel | broek Alba Mode by Klingel | schoenen Noë | ketting Purple Passion by Riet de Vlieger

Restyle: De jeans nemen we als
basis voor het stijladvies.
Hij wordt gestyled met een top
met een waterig dessin in een laag
contrast. De top heeft een extra
katoenen laag aan de voorkant
waardoor hij meer vorm krijgt, camoufleert en toch soepel valt. Het
korte katoenen jasje geeft door het
kraagje een energieke uitstraling.
De ketting vult de ruimte op in
de halslijn en de ring voegt een
creatieve touch toe. De schoenen
passen bij de lichtheid van het
haar en completeren
de totale look.
Het haar van Marijke krijgt een
touch-up. Het wordt op schouderhoogte geknipt. Door volume aan
de zij- en bovenkant wordt ze
optisch langer. De nieuwe
coupe laat haar gezichtsvorm
mooi uitkomen.
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top Alba Mode by Klingel | jasje Noisy May | ketting Purple Passion by Riet de Vlieger | schoenen Laura Vita by Klingel | ring eigen bezit

“Wow! Mijn haar
vind ik echt fantastisch en ga
het zeker meer
los dragen als
omlijsting van
mijn gezicht.”

