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Persoonlijke presentatie 

Uiterlijk (non-verbaal): 55% 
Stem: 38% 
Inhoud (verbaal):7% 

 

 

 
Het belang van een goed uiterlijk 

De eerste indruk, welk signaal geef je? 

 

 

 

 

 
Onze non-verbale communicatie bepaalt een groot deel van onze totale presentatie. Kleding is hier 
een sprekend voorbeeld van. Door je goed te kleden, toon je zowel respect voor jezelf als voor je 
omgeving. Dat geldt niet alleen voor alledaagse situaties. Zeker bij sollicitatiegesprekken en 
zakelijke afspraken in formele situaties wil je goed overkomen. Draag tijdens je sollicitatie kleding 

waarin je jezelf prettig voelt. Hou rekening met de branche, de bedrijfscultuur en de functie. Je 
krijgt geen tweede kans op een eerste indruk. 

                                        

 
Top 5 van meest gemaakte fouten: 

 
1. Te kleine of te ruime kleding; 
2. Bevlekte, gekreukte, versleten of ouderwetse kleding; 
3. Underdressed of overdressed zijn, d.w.z. niet afgestemd zijn op de 

bedrijfscultuur of de gelegenheid; 

4. Slordig kapsel; 
5. Onverzorgde nagels, lichaamsgeur of zwaar parfum; 
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Enkele veel gemaakte stijlfouten door mannen: 
 

1. Witte sokken (tenzij je door wilt gaan voor Michael Jackson Look-a-like) 

2. Een vrijetijds- of ski-jack over een pak waar nog net een stukje van je 
jasje onderuit steekt. 

3. Schreeuwerige/fel gekleurde overhemden, wild gebloemde dassen en 
sokken met stripfiguren en andere buitenissige dessins. 

4. Bruine schoenen onder een grijs pak. 

5. Afgezakte (spijker)broeken 
 

 

  
 

Enkele veel voorkomende stijlfouten/missers door de vrouw: 

 

1. Barbiegedrag, je veel jonger kleden dan je bent. 
2. Te korte rokjes, zeker als je niet zo slank bent. 
3. Pantyloos door het leven gaan terwijl je een geklede outfit of een pakje aan 

hebt, een ladder in je kous; hoe minuscuul dan ook. 

4. Te strak ondergoed en te krappe kleding. 
5. Te bloot, te veel make-up en/of te veel parfum. 
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Stijltips algemeen 
 

 
1. Goed geklede mensen worden hoger gekwalificeerd, intelligenter en sympathieker gevonden. 

O.a. door de manier van kleden geef je jouw omgeving een indruk van wie je bent. Door 
kleding wordt een bepaald aspect van de persoon naar buiten gebracht. Kleding kan artistiek 
zijn, provocerend, autoritair, sexy of bescheiden. Weet wat je over wilt dragen. 

2. Draag voor elke gelegenheid gepaste kleding, niet te chique of te nonchalant. 
3. Zorg dat je kleding functioneel is voor wat je gaat doen. 
4. Probeer je figuur zo flatteus mogelijk te laten uitkomen, accentueer je pluspunten en camoufleer 

je aandacht punten. 

 
 
 

 
 

Samenstellen van de basisgarderobe met als resultaat: een zakelijke basisgarderobe 
die werkt en waar je blij van wordt 

 
 

1. Kies één of twee basiskleuren. Kleuren die hier goed voor lenen zijn: 

zwart, grijs, donkerblauw, bruin en camel; 

2. Kies vooral effen stoffen, als je eenmaal wat goede basisstukken hebt, 
kun je dessins toevoegen; 

3. Kies voor stoffen die je het hele jaar door kan dragen. Linnen of hele 

dikke stoffen zijn minder geschikt; 
4. Kies voor mooie (duurzame) accessoires, zoals bijpassende schoenen, 

ceintuur, tas, horloge, sjaal of stropdas; 
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Stijltips vrouwen 
 

1. Kies kleding die bij jou past. (je figuur & je stijl) 

2. Draag goed zittend (eventueel corrigerend) ondergoed. 
3. Koop de beste kwaliteit die je kan permitteren. 
4. Neem altijd een reserve panty mee. 
5. Kleed je niet (veel) jonger dan je bent. 

 

    

 

 

Stijltips mannen 

 

1. Combineer geen 3 verschillende patronen; bij een streepjespak een 

effen das en overhemd. 
2. Zorg dat de 2 of 3 kleuren die je aantrekt van dezelfde kleurenfamilie zijn. 
3. Bij een gestreept overhemd draag je bij voorkeur een rustige das. 
4. Draag lange kousen en schoenen in de kleur van je broek of donkere kleur. 
5. Dassen behoren bij uitstek tot de accessoires waarmee je een modieuze 

draai aan je kleding kan geven. 

6. Draag je ceintuur in de kleur van je schoenen en bijpassend bij je broek. 

   
 

 
Een overtuigende presentatie en een krachtige uitstraling zijn onmisbaar om zowel zakelijk als 
privé doelen te bereiken. Ga voor een deskundig kleuradvies en stijladvies met 
kledingkoopadvies door Shirley Tdlohreg, imagostyliste/personal shopper van About Image.    
 

 

 

http://www.aboutimage.nl/
mailto:shirley@aboutimage.nl
http://www.aboutimage.nl/
http://www.het-pakhuys.nl/images/Impressies/Damesmaatpak/Dames%20pak%20met%20recht%20gesneden%20colbert%20en%20smal%20gesneden%20broek%20gemaakt%20van%20helder%20blauwe%20wol.jpg

