
First Lady

Michelle Obama is een grote inspiratiebron voor veel vrouwen. Haar motto is 

onder andere: “Zorg dat je gezin gezond eet en beweeg voldoende.” Ze ziet 

er bij iedere gelegenheid prachtig uit. Ze legt op de juiste manier de nadruk 

op haar sterke punten, een daarvan zijn haar mooie rechte schouders en 

een ander punt zijn haar mooi gevormde armen. Iedereen weet dat ze haar 

hand niet omdraait voor een sessie ‘opdrukken’. Deze inspirerende vrouw 

draagt vaak klassieke kleding met een sportieve twist. Ze draagt veel effen 

kleding in de kleuren blauw, paars, zwart, rood, groen en geel. Haar jurken 

hebben vaak een A-lijn, zodat de rok mooi over haar billen en bovenbenen 

valt. Een gebreid vestje met korte of lange mouwen geven het geheel een 

zachte uitstraling.

Zakelijke kledingstijl

De klassieke kledingstijl is vaak de basis van je zakelijke kleding. In de 

klassieke stijl zie je er over het algemeen zakelijk, netjes en stijlvol uit.  

Je kunt een zwart mantelpakje combineren met een witte blouse, pumps 

en sieraden van goud of zilver. Het kan ook toegankelijker. Combineer dan 

een marinekleurige pantalon met een dun gebreid zeegroen truitje met een 

veterschoen. Een sjaaltje met een etnische print of een effen sjaal met 

kleurrijke vlinders maakt je outfit sportiever.

Blazer/jasjes

Blazers zijn er tegenwoordig in allerlei kleuren en materialen te vinden. 

Je hebt jasjes zonder revers en met een enkele of dubbele knopenrij. 

Jasjes van een glanzende stof komen afstandelijker over dan jerseyjasjes. 

Wees bewust van je uitstraling. Een vestje kan een alternatief zijn op 

een pantalon, mocht je jezelf te streng vinden en mocht de gelegenheid dat 

toelaten. Het belangrijkste is de pasvorm. 

Zorg dat de schouders goed zitten en kijk 

of het jasje dicht kan. Als je gaat zitten kun 

je het altijd de knoop los maken. De juiste 

pasvorm kan je een mooie taille bezorgen! 

Heb je weinig tot geen taille, kies dan voor 

het vierkante jasje (Chaneljasje). 

Kleur- en stijladvies

Ga je solliciteren, heb je promotie gemaakt of 

ben je gewoon benieuwd hoe jij je uitstraling op 

de juiste manier kunt versterken? Maak dan 

een afspraak voor een kleur- en stijladvies.

Volg mij ook op Pinterest:  

http://pinterest.com/yebba8/.

Jouw KLeur, Jouw stiJL; YeBBa heLpt Je erBiJ!

sommige vrouwen vinden het lastig om zelf een leuke kledingstijl te ontwikkelen. Mijn advies is: 

“Kijk om je heen en laat je inspireren.” Google de volgende vrouwen en bekijk hun stijl:  

Michelle Obama, Halle Berry, Beyoncé, Julia Sarr Jamois, Laetitia Griffith en Silvana Simons.  

Je kunt ook op straat, tijdens het uitgaan, op tv, en in tijdschriften ideeën opdoen. Klakkeloos  

kopiëren is niet leuk; probeer je eigen identiteit niet uit het oog te verliezen. persoonlijk vind ik 

het niet leuk om naar ‘klonen’ te kijken.

Stijlvol de zomer door

Monique Bogaards, geboren in Benin (West-Afrika) 

 adviseert je om er kleurrijk en smaakvol uit te zien.
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