
een eigenzinnige smaak, een tikje rebels en stoer. Ze heeft 
een duidelijke stevige stem. Haar kleuring ligt op de grens 
van koel en warm: een gebruinde huid, diep bruin haar met 
een warme gloed en olijfgroene ogen. 
Het is geen wonder, dat bij Paula herfst-, winter-, en lente-
aspecten zijn geconstateerd. Die zien wij ook, maar wel in 
een unieke combinatie, die niet in een seizoen of tussen-
seizoen is uit te drukken. De kleuren van het wintertype 
zijn te koel en te scherp. De kleuren van het herfsttype zijn 
te warm. De tinten van het lentetype zijn te licht, net als 
die van het herfst/lente type. Maar ze heeft wel iets van die 
warmere helderheid nodig. De gepersonaliseerde kleuren-
waaier die Paula nu heeft bevat diepe neutralen, warme 
heldere accentkleuren en een aantal zachtere tinten voor 
het benodigde contrast. Kijken we naar de accessoires, dan 
draagt Paula graag meer armbanden tegelijk voor een stoere 
touch. Colliers draagt ze nooit en voor haar oorbellen geeft 
ze de voorkeur aan eenvoud. Ze wil een stoer vrouwelijke 
uitstraling. Voor de reportage nemen we drie jurken uit haar 
eigen garderobe als uitgangspunt. 

Op de vraag naar haar positieve eigenschappen 
noemt ze: perfectionistisch | geduldig | creatief | 
sociaal | nederig | bescheiden

 “Ik vind veel kleuren mooi,  maar toch neig ik momenteel 
naar drie kleuren: olijfgroen, zwart en rood.” De lichte tin-
ten uit de waaier noemt ze ‘vieze’ kleuren en bruin en blauw 
slaat ze liever over. “Kleding moet mij een blij gevoel geven, 
ik wil er vrolijk van worden en laten zien dat ik een beetje 
anders ben.” 

In deze tijd, waar authenticiteit en het innerlijk sterk in de 
aandacht staan, is er meer en meer behoefte aan de integratie 
van de seizoenskleuren met de kleuren die aansluiten bij de 
persoonlijkheid van de klant. Deze beweging vertaalt zich 
in het aanbieden van gepersonaliseerde kleurpaletten. Het is 
net als met couture, een analyse gebaseerd op innerlijke en 
uiterlijke kenmerken sluit beter aan bij de persoon.

Kleur versus persoonlijkheid
Iedere image consultant heeft wel eens iemand in de praktijk 
gehad die niet gemakkelijk te analyseren was. Niet ieder-
een is goed in te delen bij een van de seizoenstypes, of er 
ontbreekt iets in het palet dat je graag zou willen toevoegen. 
Het kan zijn dat een persoonlijkheid zich niet overeenkom-
stig het kleurtype heeft ontwikkeld, zoals bij een blondine 
die doortastend en dominant is of een zwartharige met een 
fluweelzachte stem. Of als een uiterlijke kleuring een andere 
wending heeft genomen, zoals bij een brunette die heeft be-
sloten te stoppen met het kleuren van het haar en nu grijs is. 
Paula Slurink is zo’n klant, zij is diverse keren geanalyseerd 
met telkens een andere uitkomst. Zo was zij ondermeer een 
herfsttype, een wintertype en een herfst/lentetype. Deze 
verschillende uitkomsten zorgden voor een hoop verwarring 
bij Paula. Zozeer dat ze besloot dan zelf maar een opleiding 
kleuranalyse te volgen. Helaas bracht ook deze kennis haar 
niet wat ze had gehoopt en voelt zij zich nog steeds verward 
en onzeker. 

Intake
Als we Paula ontmoeten, zien we een eigentijdse, zelfbewuste 
vrouw. Ze maakt makkelijk contact en lacht veel. Ze heeft 
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Van seizoentype naar persoonlijk advies

Dit ARtiKel KWAM tot stAND iN sAMeNWeRKiNG Met rIeT De VlIeGer eN elleN leICHer WWW.iMAGeMAsteRs.Nl 

veRANtWooRDelijK vooR Het oNDeRDeel stYliNG eN KleuR | JANNIe BOer HeeFt HAAR BijDRAGe GeleveRD AAN 

Het oNDeRDeel KleuRPsYCHoloGie WWW.KijKoPKleuR.Nl | MAKe-uP DONNA HASTer

Kleuradvies in de vier seizoenen (evt. met extra varianten), zoals wij dat in Nederland 
kennen, is een afgeleide van het Color Me Beautiful systeem dat Carol Jackson in 
Amerika lanceerde. De pionier op het gebied van kleur was Suzanne Caygill in 1942. 
Dergelijke systemen zijn ontwikkeld om een klant kleuren aan te reiken die passen bij 
de huid, het haar en de ogen.
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De jurk die ze het allerliefst draagt, heeft een fluweelachtige 

structuur met een bloemenprint. De kleuren en het contrast van 

het dessin zijn op het eerste gezicht aan de rustige kant. De 

kleuren, de stof en het lage contrast passen bij haar beschei-

den inslag; geschikt om te dragen als ze minder de aandacht 

op zichzelf wil vestigen. Ze zijn in harmonie met haar huid- en 

oogkleur. Het dessin bestaat uit de kleuren van haar persoon-

lijke kleurpalet die ze niet mooi vindt. Paula beoordeelt, net 

als veel andere klanten, de afzonderlijke kleuren. Komen die 

kleuren samen in een mooie stof met een dessin, dan kan de 

voorkeur heel anders uitvallen. Een mooi aandachtspunt voor 

iedere image consultant. Als adviseur zijn we vaak geneigd om 

te zoeken naar de kleuren waarmee iemand gaat stralen. Maar 

iemand als Paula, met haar hoge contrast en prachtige figuur 

krijgt daardoor al snel erg veel aandacht. En daar zit ze lang niet 

altijd op te wachten. Haar innerlijk verlangt ook kleuren waar-

mee ze minder op de voorgrond komt. 

Paula combineert de jurk dikwijls met lange laarzen of een open 

schoentje in een beige tint en een blauwgrijs wijdvallend leren 

jack met grote zilveren knopen. Een deel van het jaar brengt ze 

in Spanje door en het klimaat laat het toe, dat ze zo’n mouw-

loze jurk vaak draagt. Voor een zakelijk bijeenkomst is dit jurkje 

ongeschikt door de lengte en het zijsplit. 

Wij kiezen ervoor de outfit iets meer de helderheid te geven die 

we in haar uiterlijk zien, door het jurkje te combineren met een 

slank gesneden mosterdgeel leren jack en olijfkleurige suède 

slingback schoenen met een houtachtige sleehak. 

Doordat haar haarkleur terugkomt in de bruine sleehak komt 

de outfit in balans met haar uiterlijke kenmerken. Het leren jack 

oogt stoer mede door het doorgestikte voorpand, de schou-

derstukken en het opstaande kraagje. Paula is heel enthousiast 

over het jasje en ook over het speelse enkelkettinkje. 

“Grappig dat mijn ‘vieze’ 
kleuren in dit dessin terug-
komen”

jack Sticks and Stones | enkelbandje Versteegh | schoenen Bronx by omoda
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 “Dit is een stijl waar ik me 
heel comfortabel bij voel”

De rode jurk is een andere favoriet van Paula. Ze draagt 

deze jurk zowel zakelijk als bij een feestelijke gelegenheid. 

De jurk is helderrood, gemaakt van een geruwde jersey. Als 

Paula deze slank gesneden jurk zakelijk wil dragen dan zou 

ze deze kunnen combineren met zwarte pumps en een zwart 

(leren) colbert. Voor deze shoot wordt gekozen om de jurk te 

combineren met een paar open pumps met een rode hak in 

lakleer. Het blauwe bandje over de voorvoet is gemaakt van 

ponyhaar en past qua textuur daardoor goed bij de geruwde 

jurk. De blokhak draagt bij aan een stoere look, net als de 

armband. 

schoenen Tommy Hilfiger by Omoda | sieraden eigen collectie

Kleine foto: jasje She | schoenen Paul Green by Omoda
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Deze jurk hangt al een tijd bij Paula in de kast. Telkens als ze 

hem aantrekt, doet ze de jurk ook weer uit. De gladde stof 

maakt de jurk mogelijk te netjes voor haar. De felle kleuren 

en de glans plaatsen haar gemakkelijk in het middelpunt. Ze 

heeft geprobeerd de jurk te combineren met een zwart leren 

bomberjack, maar dat was teveel een stijlbreuk. Door de 

stof en stijl leent deze jurk zich het beste voor een feeste-

lijke avond, een diner of andere gelegenheid. Door hem te 

combineren met een fijne shawl of een pareo kan een soort 

jasje worden geknoopt waardoor de look wordt verzacht. 

Deze jurk vraagt om verfijning in de schoenen en sieraden. 

De stoere factor in dit geheel is Paula zelf. 

“ik zie hoe mooi de jurk mij staat, 

maar… en schiet in de lach” 

De psychologie van kleur
Kleur is net als sla: we weten dat sla gezond is, maar wanneer 
we elke ochtend sla eten, in de middag weer sla en als avond-
eten nog een bordje sla en dat dag in, dag uit, is sla dan nog 
steeds zo gezond? Datzelfde geldt als we vaak dezelfde kleuren 
dragen… Variatie in kleur doet wonderen en helpt in balans te 
komen. De kleuren olijfgroen, rood en zwart zijn drie prach-
tige kleuren om te dragen en onderling te combineren. Dit is 
wat ze vertellen wanneer je ze draagt: Olijfgroen is de kleur 
van leiderschap vanuit het hart, bescheiden, de luisteraar en 
de serviceverlener. Komende uit de kleurgroep van de groene 
tinten, die staat voor harmonie in het leven. De balanskleur 
van olijfgroen is ROOD…. Rood is de kleur van leven vanuit 
je passie, besluitvaardig, daadkrachtig en de doener. De een is 
wat meer op de achtergrond en wil dingen graag samen doen. 
Terwijl de ander graag bezig is en iets wil neerzetten vanuit zijn 
eigen passie. Rood zorgt ervoor dat olijfgroen zich wat meer laat 
zien en olijfgroen zorgt ervoor dat rood niet te snel gaat zonder 
de menselijke kant ook mee te nemen. Zwart is een kleur die 
bij veel mensen mooi staat en veilig is om te dragen. Bovendien 
combineert zwart gemakkelijk met andere kleuren en staat 
zwart voor mysterieus, wilskrachtig, machtig en dienend aan het 
grotere geheel. De balanskleur van zwart is roze en samen zijn 
zij een prachtige combinatie. Zwart geeft roze de basis en de ste-
vigheid die het goed kan gebruiken. Zwart ziet het grote geheel 
terwijl roze de details meer in de gaten houdt. Zwart is de kleur 
van onafhankelijkheid en roze van aanhankelijkheid. Zwart is 
de kleur van even tijd voor mezelf en roze is de kleur van tijd 
voor de anderen (iedereen) om zich heen. Zwart is de kleur van 
dienend en roze de kleur van zorgend.

schoenen Tommy Hilfiger by Omoda | sieraden eigen collectie

Kleine foto: jasje She | schoenen Paul Green by Omoda

schoenen Peter Kaiser by Omoda | sieraden eigen collectie
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