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Nieuwsbrief Lente 2018 met de volgende onderwerpen: 

• De modekleuren Lente/zomer volgens Pantone Color Report 

• Musthaves voor lente/zomer 2018 man en vrouw 

• Zomers warm op je werk 

• Shirley’s choice Lente/zomer 2018 

 

De modekleuren voor Lente/zomer 2018 

 

Met dank aan Pantone Ali-V.com 

mailto:info@aboutimage.nl
http://ali-v.com/wp-content/uploads/2017/09/pantone-color-report-spring-2018.png
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Modetrends Lente/zomer 2018 

De modetrends lente/zomer 2018 voor de man en de vrouw zijn vooral erg veel beïnvloedt door de 

tachtiger jaren. Pouwer dressing de harde scherpe schouders uit de jaren tachtig komen terug in 
nieuwe zachtere vormen. We zien pofmouwen, ruches, asymmetrisch en laagjes, wijd, oversized, 
recht of wijdvallend. Volop strepen, exotische prints zoals bloemen, platte schoenen en 
plateauzolen, blokhaken, grote brillen, donkere jeans zowel straight cut en flared. Veel 
plissérokken en jurken in laagjes. Passen deze nieuwe modetrends ook bij jou of niet?  

Voor de vrouw: 

1. Oversized colberts en jasjes. 
2. Wijde broeken. 
3. Lange rokken en lange jurken, laagjes rokken en laagjes jurken, lengte varieert van mini 

tot midi en op de enkels. 

4. De blokhak, in allerlei vormen en maten 

Voor de man: 

1. Gebreide polo’s. 
2. Oversized colberts 

3. Wijde broeken. 
4. Hoodies (in je vrije tijd of casual) 

Musthaves Lente/zomer 2018 voor man & vrouw volgens Shirley, About Image 

 

Voor de man en de vrouw; 

1. Trenchcoat 
2. Accessoires in colour of the Year, kies je zonnebril, sjaal, oorbellen, schoenen, tas of make-

up in Ultra Violet 

3. Wijde (witte) broek 

Jouw persoonlijke garderobe voor lente/zomer 2018 en dus ook jouw musthaves voor lente/zomer 
2018 zijn eigenlijk “maatwerk” en zeer persoonlijk. Ze hangen mede af van jouw persoonlijke 
levensstijl, je werkomgeving, budget en sociale leven. Een goed passende wijde (witte) broek goed 
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Nieuwsbrief Lente 2018 About Image, Amstelveen   

 
 

Samengesteld door Shirley Tdlohreg, Copyright About Image April 2018 

                                                info@aboutimage.nl www.aboutimage.nl 

gecombineerd met mooi jasje of colbert is een van de 3 musthaves voor lentezomer 2018. De 

wijde broek zit ook zeer comfortabel bij warm weer.  

Shirley’s choice Lente 2018 

 

    
       Nagellak Chanel                          Wijde pantalon LaDress                Trenchcoat Zara 

 

                           
 Peter Hahne Blazer lente 2018    Madeleine Fashion collectie Lente 2018    Manfield Sandaal met blokhak 

 
 

          
Society shop collectie Lente 2018     Suitsupply collectie lente 2018       Societyshop Lookbook lente 2018 polo’s  
 
 
 
 
 

mailto:info@aboutimage.nl
https://www.ladress.com/nl/products/valletta-ecru
https://www.thesocietyshop.com/img/20_1106_600x1000_19952.png
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Zomers warm op je werk: 

 

 
Bronvermelding foto: www.streekpersoneel.be 
 

 
Zomers op je werk, de regels voor strikt formele bijeenkomsten en (sollicitatie)gesprekken. Wat 
draag je op het werk als formele zakelijke kleding gewenst is voor formele situaties oftewel 

dresscode zakelijk bij 20* graden en meer? Wat kan wel en belangrijker, wat kan echt niet? 
 

Uiteraard is alles relatief en hangt het zeker af van de sector waar in je werkzaam bent. In de 
creatieve sector kan veel meer kunnen veel meer dan in bijvoorbeeld de financiële sector of 
juridische sector. 
 

Mannen 
Do’s 
1. Kies een pak van dunne zomerse cool wool, een mix van bijvoorbeeld linnen/katoen of  
    een andere dunne stof. 

2. Kies voor de wat lichtere kleuren, welke meer passen bij de zomer. 
3. De das kan in de zomer (soms) af, overleg eventueel met collega’s en/of klanten. 
4. Draag een extra dun (strijkvrij) overhemd. 
5. Draag bijpassende schoenen. 
 
 
 

                                    
 
Geen korte mouw overhemd   te donkere kleuren bij +20*   ideaal voor zomers op je werk bij + 20*  
 

 
Do nots 

 

1. Draag niet je donkergrijze pak uit je wintergarderobe, in de winter draag je toch ook  
    geen kakipak? 
2. Draag geen overhemd met korte mouwen of een overhemd met je derde knoopje 
    open. 
3. Bij extreem warm weer kun je de mouwen van je overhemd eventueel oprollen. 

4. Draag geen korte broek, ¾ broek, sandalen met sokken of slippers. 
 
 
 
 

mailto:info@aboutimage.nl
file:///G:/nieuwsbrief%20zomer%202016%20About%20Image/www.streekpersoneel.be
http://www.streekpersoneel.be/uploads/warm op het werk.jpg
http://www.manners.nl/wp-content/uploads/2015/02/Manners-Suit-Stories-jouw-pak-deze-zomer-feature-968x400.jpg
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Vrouwen 

Do’s 

 
1. Jurk eventueel in combinatie met jasje/colbert of rok, top in combinatie met jasje 
    of colbert. 
2. Roklengte niet korter dan 5 cm boven de knie. 
3. Bij korte rok kies je voor een meer gesloten halslijn, draag je een pantalon dan mag je halslijn  
    ietsje lager zijn. 

5. Kies voor “safe” en kies voor maximaal 3 kleurencombinaties. 
6. Hoe gladder de stof, hoe zakelijker je overkomt. 
7. Maak het geheel af met bijpassende accessoires, hakje, verzorgde nagels en lichte 
    zomermake-up. 
 

             
                                                                                             Catharine Royal blue La dress 
       Not done!                      Zomerpanty Woolford     Met eventueel bijpassend colbertje/jasje                                     

 
Do nots 
1. Geen ultra korten rokken of (te) diep decolleté te veel bloot op je werk is not done. 
2. Geen slippers zeker niet met panty’s of sokken of sandalen met of zonder panty’s of sokken. 
3. Wel of niet pantyloos, volgens de strikte regels niet. Echter het hangt zeker ook van je leeftijd 
    van je benen af en van de gelegenheid. Bij een sollicitatiegesprek ga je nooit pantyloos, draag  

    zomerpanty’s of trek een lange broek aan! 
 

Volgende nieuwsbrief van About Image, Zomer 2018 verschijnt eind juni/begin juli 2018 

      

Foto’s Accessoires Versteegh met dank aan Versteegh beeldbank 

Met onder andere: 

• Preview modekleuren herfst/winter 2018-2019 

• Preview modetrends herfst/winter 2018 

• Accessoires en hoe je daarmee je zomeroutfit hip, trendy, klassiek of casual kunt maken. 

• Shirley’s choice zomer 2018 

• Tips voor shoppen in de uitverkoop 

mailto:info@aboutimage.nl
http://www.kousenboutique.nl/aura-5-panty-wolford/
https://www.ladress.com/en/products/catherine-royal-blue

