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Maak een winkeltje van je 
garderobe.  

“Help, wat doe ik nu met mijn kleding?! Na een Your True Colors 1op1 wil je aan de slag 
met je kleding. De kleding die je al hebt en je wilt waarschijnlijk ook graag een gaaf nieuw 
item kopen. Dat begrijp ik. Zowel in de winkel als thuis is het een ware uitdaging om 
kleding te kiezen. We denken dat we niet genoeg hebben, maar meestal hebben we 
teveel kleding in onze kast hebben. Waarvan we het grootste deel niet dragen. Weet je 
dat we slechts zo’n dertig procent van onze garderobe regelmatig dragen? Wow…  Met 
de volgende tips verander je dat en wordt je kast een soort winkeltje voor je.  

WAAR TE BEGINNEN 
Superhandig om te weten welke kleuren je goed staan. Als je Your True Colors 1 op1 
hebt gedaan, dan weet je inmiddels wat je kleuren zijn. Je volgende stap is je eigen 
kledingkast doorlopen en zien welke items in je pallet passen. Daarna inventariseer je 
wat je nodig hebt om je garderobe compleet te maken. 


Dit is geen harde wetenschap. Voor ieder is de garderobe op een ander moment 
compleet en voor sommigen is de garderobe nooit compleet. Daar is geen goed of fout 
in. Wel een aantal handige tips die je helpen om je garderobe tot een winkeltje in je kast 
te maken. Waardoor je kunt combineren en je vol vertrouwen je kleding kiest en je weg 
vindt in de winkels voor nieuwe items. Wetend wat je nodig hebt en wat een heerlijk 
cadeautje voor jezelf is.


Kleding die kapot is of niet meer past, mag weg. Kleding die je niet meer draagt die nog 
goed is, kun je een tweede leven geven. Je kunt het weggeven aan vrienden of verkopen 
via internet of vintage winkels. Je kunt ook kiezen voor een goed doel. Net waar jij je het 
prettigst bij voelt.


Ook handig: neem dezelfde hangertjes voor je garderobe. Kies ze van een stevig 
materiaal. Vouw kwetsbare items als truien op en geef ze een mooie plek in je kast of 
lade.


Samengevat waar te beginnen: 
• Weet je kleuren of pak je kleurenkaartje

• Selecteer de kleding in jouw kleuren

• Gooi kleding weg die kapot is (en niet te repareren) of niet meer past

• Geef kleding die nog goed is weg, verkoop het via internet of vintage winkels of breng 

het naar een goed doel

• Koop dezelfde hangertjes voor je kleding 



BASICS

En dan nu de basics. Daar waar het mee begint. Klinkt misschien beetje saai, maar zoals 
met bijna alles is een goede fundering het beste begin. Basics vormen een soort 
fundament in je kledingkast. Het zijn items die je in de voor jou hoogst mogelijke 
kwaliteit aanschaft. Je kunt ze eindeloos combineren en ze gaan jaren mee. Kies mooie 
stoffen en goede pasvormen voor je basics. Je combineert ze met accessoires en items 
die meer seizoensgebonden en goedkoper zijn. Zo houd je een fijne balans in je kast en 
kun je heerlijk variëren!




Wat zijn basics? 
Basics zijn nette broeken, rokken, goed zittende spijkerbroek, tops, jasjes en jassen 
in je basiskleuren. Dus in zwart, donkerblauw, grijs, donkerbruin, taupe en beige, 
afhankelijk van je pallet.  
Je kiest deze basics in een medium warme stof van hoge kwaliteit. Ik vind een stof 
waar wol in is vermengd voor broeken, tops en jassen heel prettig. Deze geven 
warmte in een kouder seizoen en zijn even behaaglijk als het wat warmer is.  

Samengevat basics: 
• Fundering van je garderobe 
• Nette broeken, rokken, goed zittende spijkerbroek, tops, jasjes, jassen en schoenen 
• Vest of trui kan ook een goede basic zijn (zeker als het een vast onderdeel is van je 

outfit) 
• In je basiskleuren (neutralen) 
• In de kleur zwart, donkerblauw, grijs, donkerbruin, taupe en beige (afhankelijk van 

je pallet) 
• Kies medium warme stof van hoge kwaliteit 
• Kies stof waar wol in is verwerkt (niet doen natuurlijk als je allergisch bent voor 

wol!) 



NON-BASICS 

Non-basics zijn items die niet onder basics of 
accessoires vallen. Het zijn items die de 
verbinding tussen basics en accessoires maakt. 
Ook op zich staande items als zwierige 
zomerjurken schaar ik onder non-basics. De 
non-basics zijn meer seizoensgebonden en 
meestal goedkoper dan je basics. Voor de een 
is dat een top in een rustige of contrasterende 
kleur en voor een ander is dat een blouse met 
print en rushes. Als de ‘drukte’ in de blouse 
terugkomt in de oorbel of ketting, dan is de 
blouse een perfect verbindingsstuk.  

Over het algemeen varieer je meer met je non-
basics dan met je basics. Het liefst koop je 
natuurlijk alles in een zo hoog mogelijke 
kwaliteit. Maar op de non-basics ben je 
meestal wat sneller uitgekeken dan op je 
basics, dus dan kunnen ze wat minder van 
kwaliteit zijn. Afhankelijk van je persoonlijke 
voorkeur en wat je budget je toelaat 
natuurlijk!


De kleuren van de non-basics zijn over het 
algemeen sprekender dan de basics. Dit is niet altijd zo, omdat het ook afhangt van 
je stijl en persoonlijkheid. Als je ervan houdt om een statement te maken van je 
outfit, dan zul je zowel je basics als je non basics in eenzelfde kleur kiezen 
bijvoorbeeld. Maar over het algemeen is het wel zo dat de non-basics sprekender van 
kleur zijn dan de basics.  

Voorbeelden van kleuren voor non-basics zijn: roze, lila, lichtblauw, een rustig rood, 
aqua, petrol, pompoen, burnt sienna, mosgroen, turkoois, koraal. 

Het aantal non-basics is afhankelijk van 
je budget en je behoefte. Als je graag 
van kleding wisselt dan zul je meer non-
basics willen, dan wanneer je houdt van 
eenvoud en weinig wisseling. Ook daar 
is weer geen goed of fout in. Probeer te 
ontdekken waar jij blij van wordt en 
houd dat als richtlijn voor de 
verhouding van je basics en non-basics. 

Samengevat non-basics: 
• Alle kleding dat geen basic of 

accessoire is, is een non-basic 
• Meer seizoensgebonden en veelal 

minder duur dan basics 
• Kleurrijker dan basics 
• Bijvoorbeeld: roze, lila, lichtblauw, 

rustig rood, aqua, petrol, pompoen, 
burnt sienna, mosgroen, turkoois, 
koraal 

• Aantal is afhankelijk van je behoefte 
en budget 

• voorbeelden van non-basics: blouse, t-
shirts, vest, trui, hoodie, jurkje, short, schoenen (die je niet elke dag draagt) 






SCHOENEN

Je zult begrijpen dat het superhandig is 
om een aantal schoenen in je neutrale 
kleuren te hebben, zoals zwart, 
donkerbruin, donkerblauw en taupe, 
passend in jouw kleurenpallet.  

Afhankelijk van je werkomgeving en 
privésituatie kun je kiezen voor laarzen, 
veterlaarsjes, sneakers enzovoort. Ik 
hou van comfort en raad je aan om 
schoenen te kiezen die bij je passen qua 
stijl en waar je ook lekker op loopt. Ik 
weet dat het dragen van hoge hakken 
supercool is, maar houdt rekening dat je 
ook gewoon lekker mag lopen op je 
schoenen :). 

Kies ook een aantal schoenen in kleuren 
die meer sprekend zijn, de kleuren van 
je non-basics. Zeker als je ervan houdt 
om je outfit wat op te vrolijken, zul je merken dat schoenen daar veel invloed op 
kunnen hebben. 

Zorg goed voor je schoenen. Het zijn vaak letterlijk de ondergeschoven items. Haal ze 
regelmatig te voorschijn, maak ze schoon, geef ze een likje vet of schoensmeer en 
wissel ze af met dragen. Op die manier heb je jaren plezier van je schoenen en 
blijven ze er tip top uitzien! 

Samengevat schoenen: 
• Kies schoenen die je veel draagt in je basiskleuren 
• Kies een of twee paar schoenen in dezelfde kleur als je non-basics 
• Let op comfort 
• Onderhoud je schoenen met liefde 



ACCESSOIRES

Je accessoires zijn de kers op de taart van je 
outfit. Sjaals, sieraden, tassen en ook schoenen 
kun je als accessoires lezen. Een eenvoudige 
outfit kun je met een krachtige ketting een heel 
andere uitstraling geven. Ze maken je outfit 
compleet. Houd ook hier een balans in de gaten. 
Bij grote oorbellen kies ik meestal geen ketting, 
dat wordt snel te veel. Maar ook hier geldt dat 
dat niet bij iedereen zo is. Probeer uit, kies eens 
iets anders dan je altijd doet en zie het effect.  

Een waardevol weetje: een sieraad in de kleur 
van je ogen heeft een magisch effect! 

Accentkleuren zie ik als een accessoires. Het zijn 
kleuren die eruit springen. Ze zijn krachtig en 
vormen een statement in je outfit. Over het 
algemeen pas je deze toe in kleine 
hoeveelheden, bijvoorbeeld een hemdje onder 
een blouse, een sieraad, tas of schoen in die 
kleur. Voorbeelden van accentkleuren: magenta, 
felturkoois, krachtig geel, helder blauw, oranje. 

Samengevat accessoires: 
•Zijn de kers op de taart van je outfit 
•Statement 
•Houdt balans in de gaten van je outfit, als ze teveel aandacht vragen gaat dat ten 
koste van jezelf 
•Accentkleuren werken als een krachtige accessoire 
•Voorbeeld van accentkleuren: magenta, felturkoois, krachtig geel, helder blauw, 
oranje 



SETJES & COMBINATIES 
Het is heel fijn als je verschillende items met elkaar kunt combineren. Een broek die 
je met meerdere tops kunt combineren, een jasje dat bij meerdere broeken past, 
tops die bij meerdere jasjes en broeken past. Op die manier wordt je kast echt een 
winkeltje. Geef jezelf af en toe een avond of zondagmiddag om te spelen met je 
kleding. Trek een broek aan en creëer nieuwe combinaties met je tops, jasjes en 
vestjes etc. Maak foto’s van geslaagde combinaties en hang of leg deze in je kast. Zo 
heb je snel inspiratie als je het even niet meer weet!  
Het is ook handig als je nieuwe kleding koopt dat je weet of je het kunt combineren 
met wat je al hebt. Zo vult het je kast aan en is je nieuwe item een echte verrijking 
van je garderobe. 

Waar bestaat een set uit? Het handigst is de set zo compleet mogelijk te maken. Dus: 
een broek/rok, een top, een jasje, een jas, schoenen, tas en andere accessoires 
(sjaal, sieraden en denk daarbij ook eens aan make up en kapsel). Be creative en 
maak foto’s! 

Samengevat setjes & combinaties: 
•Ga op zoek naar combinaties en setjes in je kast 
•Een setje bestaat uit een of twee basics en een of twee non-basics en accessoires 
•Let op de balans van je outfit 
•Maak foto’s van je setjes en leg/hang ze in je kledingkast 




 



PASVORM

Pasvorm mag ook veel meer aandacht krijgen. Hier wordt vaak te weinig op gelet. 
Een prachtig gemaakt jasje van een goede kwaliteit stof is een fantastisch item als de 
schoudernaad op de goede plek zit, de mouwen de goede lengte voor jou hebben en 
de pasvorm van de body mooi bij je aansluit. Het is echt jammer als een jasje te wijd, 
te strak is of het model niets voor je doet of je niet ondersteunt in wat je graag wilt 
laten zien of verbergen. Een goed item pak je graag uit je kast en geeft je 
ondersteuning, letterlijk en figuurlijk! 

Dus als het jasje of 
de broek niet 
lekker zit, niet 
mooi aansluit of 
ergens trekt of 
een gekke vouw 
laat zien, hang het 
terug in het rek. 
Ook als je het 
stofje te gek 
vindt, of verliefd 
bent op de knopen 
of de pasvorm. Als 
het niet goed voor 
jou is, ga je het 
niet dragen of 
doet het je tekort! 
Als je verstand 
van vermaken 
hebt en je ziet 
mogelijkheden, 
dan kun je in een 
uitzonderlijk geval 
het item toch 
kopen. Maak in diezelfde week een afspraak om het te vermaken, anders komt het er 
niet meer van! (Believe me, I know!). Als je moedig bent en het terughangt, probeer 
dan te zien wat je zo aanspreekt in het item en neem dat mee in je lijstje van 
verlangens. 



KLEDING OP MAAT

Heb je een jurk of jasje al tijden 
in de kast hangen, zonder het 
te dragen? Terwijl je het wel 
heel mooi vindt? Is het van een 
goede kwaliteit en is de kleur 
goed voor je? Grote kans dat er 
dan iets met de pasvorm aan de 
hand is.  

Het is de moeite waard om je 
kleding te laten vermaken. 
Sommige prachtige jasjes, 
broeken en rokken zijn met een 
kleine ingreep perfect voor je. 
Op veel plekken zijn er ateliers 
waar mensen met vakkennis 
weten hoe ze je broek precies 
passend voor je maken.  

En natuurlijk is het ook heel gaaf 
om een keer een kledingstuk helemaal op maat voor je te laten maken. Ik had het 
grote cadeau (ook al heb ik het als kind ook wel eens verschrikkelijk gevonden) dat 
mijn moeder goed kon naaien. Ze heeft meerdere jasjes voor me gemaakt die ik 
jaren heb gedragen en pas heb weggedaan als ze versleten waren. Het is de moeite 
waard om eens naar de mogelijkheden te kijken. Zeker voor een speciale gelegenheid 
of voor een item dat je graag heel persoonlijk qua stof en model zou willen laten 
maken. 



CONCLUSIE 
Neem de tips ter harte en vind steeds meer je eigen stijl in de winkel en je 
kledingkast. Je zult merken dat het steeds makkelijker gaat. In het begin is het 
zoeken, maar naarmate je meer vertrouwd raakt en weet welke kleur en stijl bij jou 
past krijg je er plezier in. 

Veel succes en vooral: veel plezier! 
 


