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WAT HEB JĲ  NOU AAN?

Er gaat geen week voorbĳ  of er is wel ergens een netwerk-

bĳ eenkomst. In de branche, van de serviceclub, businessontbĳ t, 

 thema lunch, vrĳ mibo en natuurlĳ k de VOA-borrels. Maar hoe zorg 

je ervoor dat je een goede indruk maakt op je gezelschap? Niet 

 alleen door te beschikken over de juiste sociale vaardigheden en 

vakinhoudelĳ ke kennis. Ook de kledingkeuze speelt een belang-

rĳ ke rol bĳ  het vormen van een oordeel over ‘de naakte mens 

die  eronder zit’ schreef Miriam Rasch, docent aan het Instituut 

voor Netwerkcultuur bĳ  de Hogeschool van Amsterdam, al jaren 

 geleden. “Via kleding kun je je identiteit benadrukken.”

Wat heb jĳ  
nou aan?

Tekst: Rob Buisman Beeld: Peter Franken

Generaties
Dick Mazher, eigenaar van 

de aansprekende mode-

zaak Sebastian aan de 

 Castellumstraat in  Alphen 

aan den Rĳ n, kan zich 

 uitstekend in die uitspraak 

“Dressual doet het altĳ d 
prima bĳ  zakelĳ ke 
bĳ eenkomsten”

vinden. “Je kleding is sterk 

bepalend voor je uitstraling. 

Die speelt inderdaad een 

voorname rol, zeker  wanneer 

je als ondernemer wil laten 

zien dat je  geslaagd bent. 

Tegenwoordig zie je dat 

jongeren in het bedrĳ fs leven 

steeds meer bereid zĳ n 

om daarin te investeren. Ik 

merk dan ook een duidelĳ k 

verschil in de kledingkeuze 

van twintigers, veertigers 

en zestigers. Hoe rĳ per de 

 generatie, hoe veiliger er 

 gekozen wordt. Hoewel 

de zestigers, die je naar 

mĳ n idee beter de  nieuwe 

 vĳ ftigers kunt noemen, 

wel behoefte hebben aan 

 ‘jongere’ kleding, maar dat 

kan ook in een klassiek 

 aandoende stĳ l.”

Dick ziet ook verschil in de 

kledingkeuze van diverse 

branches. “De verandering 

van kostuum naar  casual 
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“Jammer om 
kleding te 
kopen die na 
een paar keer 
dragen niet 
meer past”

zet de laatste jaren door. Toch kiezen de fi nanciële en 

 juridische sector vaak nog voor een kostuum. Wat opvalt is 

dat ‘young capital’ daarin het voortouw neemt en vaker met 

een stropdas loopt. Ook daar zie je dat jongere ondernemers 

en managers net even wat meer aandacht hebben voor hun 

kleding en de details in de vorm van accessoires. Maar of je 

nu wel of geen stropdas draagt, is in mĳ n optiek van onder-

geschikt belang. Kostuum of smaakvol casual - ik noem dat 

‘dressual’ - doet het altĳ d prima bĳ  zakelĳ ke bĳ eenkomsten, 

als het maar goed past. Daarbĳ  kies je liefst voor kwaliteit en 

houd je als het even kan ook rekening met de trends. Voor 

het komende jaar verwacht ik meer zachte kleuren in het 

algemeen, vanaf het najaar meer groen in de collecties en 

de revival van de coltrui.”

Evenwichtig
Mede-eigenaar Annemieke Nulkes laat haar licht over de 

dameskleding schĳ nen. “Voor mĳ  staat met stip op één dat 

je kleding gewassen en schoon is en goed past. Denk aan 

een mooie blazer op een shirt of een topje en daaronder een 

mooie pantalon of rok. Dan ben je al een heel eind op weg. 

Daarnaast moet je rekening houden met de seizoenen. Aardse 

kleuren in de winter, vrolĳ ke kleuren in de zomer. Bovendien 

is het verstandig om je af te vragen naar welke gelegenheid 

je gaat. Heeft die een formeel karakter of juist informeel? Het 

speelt allemaal mee wanneer je voor je kledingkast staat en 

moet bepalen wat je aantrekt. Opvallen kun je met kleuren, 

maar niet door teveel bloot te laten zien. Je wilt natuurlĳ k 

wel een  representatieve indruk achter laten. Kleding en styling 

maken daarin het verschil. In het aanstaande modejaar gaan 

we meer felle kleuren zien, is kleding met prints in opmars en 

“De upcoming zakenvrouw 

kiest regelmatig voor minder 

duurzaam terwĳ l de ge-

arriveerde zakenvrouw juist 

voor kleding met een langere 

levensloop gaat. Dat heeft 

misschien iets met  budget 

te maken, maar ik vind het 

 jammer om kleding te  kopen 

die je na een paar keer 

 dragen en wassen eigenlĳ k 

al weer weg kunt doen omdat 

het niet meer goed past. Hoe 

leuk de goedkopere  kleding 

er ook uit kan zien, volgens 

mĳ  is dat niet de beste 

 investering, ook vanuit maat-

schappelĳ k oogpunt. Soms 

is kleding zo goedkoop dat 

het onmogelĳ k onder mens-

waardige arbeidsomstandig-

heden kan zĳ n gemaakt. Je 

moet je afvragen of je dat in 

stand wilt houden.”

Succes
Kees van Keeken,  eigenaar 

van de gelĳ knamige 

 schoenenwinkel in 

de  Alphense Van 

 Mandersloostraat, heeft 

eveneens een aantal nuttige 

tips voor  kledingbewuste 

ondernemers. “Als het 

over schoenen gaat, zowel 

 dames- als herenschoenen, 

is het niet zo ingewikkeld. 

Om te beginnen moeten 

schoenen niet het sluitstuk 

van de begroting zĳ n. Niet 

alleen kleren maken de 

man, ook schoenen doen 

dat; net als accessoires. 

mag je stĳ len zoals klassiek 

en bohemien volop mixen. 

Alles kan, als je het maar 

evenwichtig doseert.”

Ook Annemieke heeft 

gemerkt dat  generaties 

verschillende keuzes maken. 

Maar waar jongere  mannelĳ ke 

ondernemers juist meer met 

 kwaliteit bezig zĳ n, ligt dat bĳ  

 vrouwelĳ ke collega’s anders. 
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Uit persoonlĳ k onderzoek 

is me gebleken dat  mensen 

vooral naar horloges en 

schoenen kĳ ken om te zien 

hoe het met iemand gaat. 

Je mate van succes wordt 

daaraan afgemeten, of dat 

nu terecht is of niet.”

“Je moet ervoor zorgen dat 

je schoenen matchen met 

jou als persoon. En vanzelf-

sprekend; dat ze goed 

 passen. Niet te breed, niet 

te groot, niet te klein; je 

tenen mogen niet  klemmen. 

Een goede schoen past 

precies om je voet. Als je 

schoenen met aandacht 

kiest, sta je daardoor 

 letterlĳ k en fi guurlĳ k 

steviger op de wereld. 

Je moet je er goed in 

voelen; dan ben je  zekerder 

van je zaak. Dat heb ik niet 

zelf bedacht, maar terug-

gekregen van  meerdere 

 klanten. Natuurlĳ k kun 

je voor de prĳ s gaan en 

 schoenen online kopen. 

Maar als je schoenen wilt 

hebben die naadloos bĳ  je 

passen, kun je beter naar 

de winkel gaan.” Om het 

zorgvuldig geselecteerde 

schoeisel in conditie te 

 houden, is Kees’ advies: 

“Goed poetsen, verzolen 

wanneer het nodig is en 

 veters op tĳ d vervangen. 

Daarnaast: draag niet elke 

dag dezelfde schoenen. Dan 

heb je er langer plezier van.” 
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