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7 tips

Stijlvol zichtbaar 
voor meer impact

www.stijlinspirator.nl
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Dit eBook heb ik speciaal geschreven voor ondernemers en 
professionals die zich goedgekleed willen presenteren,  
hun bedrijf willen profileren en gaan voor zichtbaar succes.  
In stijlvolle kleding waarin ze zich krachtig voelen, hun 
deskundigheid uitstralen, meer impact creëren en zo het 
verschil maken.

Kleding is een heel sterk communicatiemiddel. Het vertelt 
jouw verhaal. Waar of wanneer dan ook. Kleding voegt stijl aan 
jouw verhaal toe en heeft direct impact op je uitstraling. Het is 
van invloed op jezelf, hoe de ander je waarneemt & het is een 
versneller van groei en succes.

Zelfs een kleine verandering geeft een groot effect.

INLEIDING
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Wat is stijlvol?

Stijlvol Zichtbaar voor Meer Impact

Kledingstijlen

7 Tips voor meer impact met een stijlvolle professionele uitstraling

Tip 1   -  De basics

Tip 2  -    Investeer in een bijzonder kledingstuk of accessoire

Tip 3   -  Blijf kritisch

Tip 4   -  Schoon & gestreken

Tip 5   -  Passende kleding

Tip 6   -  It’s all about the shoes

Tip 7   -  Houd rekening met de gelegenheid

Conclusie

Marcella
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WAT IS STIJLVOL ?

STIJLVOL is voor mij de manier waarop je uitdraagt  
wie je bent. 

We hebben allemaal unieke kwaliteiten, we maken 
eigen keuzes en in elke keus die we maken komen 
onze opvattingen, drijfveren en eigenschappen 
naar voren.

Doe af en toe iets geks, draag iets geks,

dat is een groot geheim van tijdloos jong.
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Er is maar één unieke versie van 
jezelf en dat ben jij! De kunst van het 
uniek zijn, dat is voor mij stijl!
 
Stijlvol zit ook in je houding, de 
manier waarop je in het leven staat, 
hoe je onderneemt en hoe je met 
anderen omgaat. Vanuit respect voor 
iedereen, de omgeving om je heen 
en voor jezelf.

DO’S VAN STIJLVOL

• houd rekening met een ander
• vol zelfvertrouwen jezelf  

presenteren
• draag niet te veel parfum
• zie er goed verzorgd uit
• let op een goede hygiëne

• let op je lichaamshouding
• heb respect voor anderen
• geef oprechte complimenten
• be you
• wees geïnteresseerd
• lach



STIJLVOL ZICHTBAAR
VOOR MEER IMPACT

Wie ben je en hoe laat je je deskundigheid zien? 
Is je uitstraling in overeenstemming met je functie? 
Kom jij helemaal tot je recht in je kleding? 
Ben je volledig zichtbaar?
 
Allemaal vragen die bepalend zijn voor je uitstraling.  
Je moet je prettig voelen in de kleding die je draagt, het 
moet je persoonlijkheid ondersteunen, passend zijn bij 
je functie, je ambitie en je uiterlijke kenmerken.
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Santoni www.santonishoes.com

Als professional en ondernemer is het hebben van een eigen stijl een 
ontdekkingstocht. Een eigen identiteit en zichtbare stijl wordt steeds 
belangrijker. Door het dragen van de juiste kleding spreek je een taal zonder 
woorden. Als je aandacht aan je uiterlijk besteedt, geeft dat je kracht, draag 
je je deskundigheid uit en creëer je een positief zelfbeeld. Je gaat je daardoor 
zekerder voelen en het zal je uitstraling verrijken.

Kleding aantrekken gaat een heel andere betekenis krijgen wanneer je je 
realiseert dat elk contrast, kleur, vorm, stof en accessoire een boodschap 
vertelt die je professionele uitstraling kan versterken.



KLEDINGSTIJLEN

De mode verandert ieder seizoen. Het ene jaar is 
blauw het nieuwe zwart, zien we heel veel heldere 
kleuren of zijn de pastels weer hot.

De flarepijp en de culotte zijn weer terug in het 
modebeeld. 

Ook de ‘big & strong stripes’ zoals de mode ze 
beschrijft, zie je in het modebeeld.

Volg nooit blindelings de mode, 

maak de  juiste keuzes die passen bij je persoonlijke 

stijl, je innerlijk en de context.



s t i j l i n s p i r a t o r . n l 9

‘Stijl blijft ….  

maar Mode verandert’

~ Coco Chanel

Iedereen heeft een voorkeur voor 
een bepaalde kledingstijl. Vaak 
een combinatie  van twee of meer 
kledingstijlen. Kledingstijlen mixen 
maakt een outfit spannender. 
Ze moeten bij je passen en zijn 
afhankelijk van de gelegenheid. 

Ondernemers en professionals met 
stijl zijn bewust van zichzelf. Zij 
zullen niet  alleen de trends volgen 
en dragen. Zij kiezen verschillende 
elementen uit die ze bijzonder vinden 
en combineren deze met vintage of 
tijdloze items om te vertalen naar 
hun eigen persoonlijkheid. Dán ga je 
vol stijl met de trends om. 

Het gaat niet om mode, het gaat om STIJL. Sommige professionals en 
ondernemers zijn zichtbaar, anderen zijn meer op de achtergrond. 
Het is de kunst jezelf te zijn in je uitstraling waarbij je ambitie en 
bedrijfsdoelen zichtbaar zijn. Laat zien waar jij voor staat.

Een stijlvol zichtbare uitstraling is effectief, onderscheidend en maakt de 
diversiteit en heelheid van een persoonlijkheid zichtbaar en de daarmee 
gepaard gaande uitstraling. Tegelijkertijd laat dat een fundamenteel 
gevoel over jezelf intact.



7 TIPS VOOR MEER IMPACT MET 

EEN STIJLVOLLE PROFESSIONELE 

UITSTRALING

ZORG VOOR 
VOLDOENDE BASICS

Zorg dat je voldoende basics in neutrale kleuren in 
je garderobe hebt, zo kun je makkelijker combinaties 
maken.

Een geklede eenvoudige jas kan bij elke outfit, van 
jeans tot een elegante jurk. Bij een kostuum en  
een overhemd.

Kies voor kwaliteit, dan heb je er lang plezier  
van. Houd wel rekening met je silhouet. Voor 
vrouwen is de trenchcoat een topper als je een 
zandlopersilhouet hebt.  

Hiernaast een aantal voorbeelden van zakelijke basics.

Tip 1
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HET COLBERT
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DE BLOUSE

HET OVERHEMD

Kijk goed naar de boord van 

het overhemd of de blouse en houd rekening 

met je figuur en gezichtsvorm.
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Voor de vrouw
• Rok
• Jurk
• Jasje
• Schoenen 

 

Bedenk dat een spijkerbroek, een t-shirt, zwierige rokjes, jurken en 
hemdjes informeler zijn. Een pak of colbert met overhemd geeft een 
meer volwassen uitstraling.

ANDERE BASICS:

Voeg een accentkleur toe van  

jouw persoonlijke kleurkarakteristiek. 

Zo maak je je outfit sprankelend.

Voor de man
• Kostuum
• Colbert
• Broek
• Schoenen
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INVESTEER IN EEN
BIJZONDER KLEDINGSTUK 
OF ACCESSOIRE

De mooiste outfits hebben vaak een onverwacht detail 
of bijzonder element. 

Voeg aan een vrouwelijke outfit juist iets heel stoers 
toe, kies bijvoorbeeld voor een leren jasje over een 
geklede jurk.  

Wees creatief en vertrouw op je eigen stijl.

Tip 2
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ACCESSOIRES VOOR HEREN
Simpele stijlvolle accessoires van een 
hoge kwaliteit kunnen je uitstraling 
positief beïnvloeden en geven een 
persoonlijke touch aan je outfit.

Zo onderscheid je jezelf en ga je voor 
Stijlvol Zichtbaar en meer Impact.

Een topper van Knomo 

www.lataza.nl (businessbags)

DAMES
Als je zakelijk goed voor de dag wilt 
komen, pas dan op met té veel blingbling,
kettingen, feestoorbellen en armbanden 
bij elkaar. Kies voor eenvoud. 

Neem altijd een extra paar panty’s 
mee in je tas of leg ze op kantoor. Hoe  
ongemakkelijk
is een ladder in je panty? En dan ook 
nog voor een belangrijke afspraak of 
presentatie? Dat kan je uitstraling maken 
of breken.

Met een bijzondere tas van een goede 
kwaliteit maak jij het verschil en ga je 
voor zichtbaar succes.
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Voor de man met stijl.

Draag een BellMen.

De BellMen is een mannenaccessoire, een stijlvol unieke herensjaal 
voor een eigentijdse classy uitstraling voor de man met stijl. Het is geen 
choker, geen stropdas of gewone sjaal. Het is een BellMen.

Deze combineer je met kleding 
uit je eigen garderobe. Mannen 
besteden vaak aandacht aan hun 
basisgarderobe passend bij de 
situatie en het doel. Maar door 
aandacht te besteden aan de 
details en accessoires ga je voor 
stijl en durf je je te onderscheiden. 
Draag hem eens als stropdas, als 
sjaal of gekleed onder een V-hals 
lamswollen trui.

De BellMen voegt stijl aan jouw 
verhaal toe en heeft direct impact 
op je uitstraling. Informatie 
over de BellMen bij Marcella 
stijlinspirator.
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CELLABELLA

De vrouwelijke variant is de CellaBella. CellaBella’s zijn zijden strikken, 
mouwtjes en hoofdbanden. Op iedere CellaBella zit een sprankel. Dat is 
de sprankel die iedere vrouw in zich heeft, maar niet altijd kan en laat 
zien. Je mag zelf de grootsheid hiervan uitdragen. Een CellaBella is  
a touch of elegance.

Meer informatie en modellen vind je op 

www.cellabella.nl



BLIJF KRITISCH

Besteed aandacht aan je outfit voor een  
professionele uitstraling.

Door het maken van de juiste keuzes vergroot  
je je zichtbaarheid. 

Soms is een kledingstuk verwassen, te oud, vormeloos 
of niet passend bij je eigen kledingstijl. 

Als er knopen ontbreken of er zitten draadjes los, 
herstel dit voor een optimale professionele uitstraling.

Tip 3
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SCHOON & GESTREKEN

De basis van Stijlvol Zichtbaar voor Meer Impact ligt 
bij de verzorging van je kleding.

Zorg dat je kleding altijd schoon is en goed gestreken. 
Wit moet ook echt wit zijn en niet groezelig of geel.

Tip 4
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wit 
witter 
witst

HOE DOE JE DAT?

Zelf ben ik fan van Dato voor de witte was. Als je witte kleding 
verkleurd is, doe eens een vaatwastablet bij de witte was.  
Of gebruik citroensap of soda om alles weer heerlijk wit en fris te 
krijgen. 

En is wit niet meer wit, adviseer ik je een nieuw wit overhemd aan 
te schaffen voor een professionele uitstraling en het wauw-effect.



PASSENDE KLEDING

Het geheim van er goed uitzien zit in kleding waarin 
je je geweldig voelt, je optimaal presenteert, jouw 
persoonlijkheid onderstreept en past bij jouw silhouet 
en kleuren.

Een kleine verandering, een groot effect.

Tip 5



Links een te lange broek tot op de grond, te lange mouwen, te ruime jas en 

rechts de broek in lengte op maat. Kortom: kleine verandering, groot effect!

De maat van een kledingstuk is niet het uitgangspunt. Het gaat om de 
pasvorm. Soms valt een maat veel groter of juist kleiner. Draag geen 
maat 38 terwijl maat 40 veel beter past.

Is je broek te lang, maak dan gebruik van de expertise van een 
naaiatelier. Zij kunnen als geen ander je kleding aanpassen, zodat 
je kleding van goede pasvorm is voor een professionele uitstraling. 
Hieronder een mooi voorbeeld dat je bij bedrijfskleding ook het verschil 
kunt maken. Ga voor de juiste maat en pasvorm.

23



IT’S ALL ABOUT
THE SHOES

Investeer in een geweldig paar schoenen passend bij jouw 
persoonlijke stijl en de context. 

Zorg dat ze altijd gepoetst zijn!

Tip 6



s t i j l i n s p i r a t o r . n l 2525



HOUD REKENING 
MET DE GELEGENHEID

Iedere dag is anders en ontmoet je nieuwe 
mensen, zakelijk en privé.

Als je bedenkt wat je uit wilt stralen, maak je 
daarop je keuzes.

Wanneer je een netwerkavond hebt, een training 
of presentatie geeft, zul je een andere keuze 
maken in je kleding.

Tip 7
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CONCLUSIE

Onderzoek wat jouw persoonlijke kledingstijl is, wat 
past bij jou, waar wil je naar toe, wat zijn je ambities, 
wie ben je en kleed je naar je ambitie.

Draag kleding waarin jij je prettig voelt, je jezelf 
optimaal presenteert en je deskundigheid uitdraagt.

Er komt best veel bij kijken om professioneel 
goedgekleed en stijlvol zichtbaar te zijn. Het is 
belangrijk dat je je prettig voelt in je kleding. 

Als je er aandacht aan besteedt, ga je je 
zelfverzekerder voelen en draag je jouw 
professionaliteit en persoonlijke stijl uit.



MARCELLA
Altijd stijlvol elegant met een trendy knipoog, 

maar wel net even anders.
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In 2008 ben ik gestart met Marcella stijlinspirator. Alles wat ik doe wil 
ik gefundeerd doen. Daarvoor heb ik diverse opleidingen gevolgd om 
mijn kennis te vergroten.  Toch miste ik de verdieping op het gebied 
van advisering en begeleiding van professionals en ondernemers naar 
zichtbaar succes.

Ik miste namelijk de verbinding van innerlijke kwaliteiten 
(deskundigheid) naar de uiterlijke communicatie in professionele 
outfits. Ik wilde op kwaliteitniveau werken. Totdat ik de Masteropleiding 
Kleding Als Taal tegenkwam. Het kwartje viel. Door het volgen van 
de intensieve masteropleiding op hoog niveau groeide ik van imago 
professional naar integraal imago expert. Ik voelde me dan ook zeer 
vereerd toen ik in 2015 door Eva Hollander gevraagd werd om les te 
gaan geven als docent aan de Masteropleiding Kleding Als Taal.

Marcella stijlinspirator is inmiddels een vaste waarde op het gebied 
van uiterlijke communicatie. Vroeger hield ik al van kwaliteit en mooie 
kleding en het liefst net even anders dan anders, altijd stijlvol met een 
klassieke (speelse) basis. Ik knipte de onderkant van t-shirts af om ze als 
hoofdband te dragen. Mijn sokken werden beenwarmers en je zag mij 
bijna altijd met mooie sjaals of hoofdbanden in mijn haar en gestyled 
bij mijn outfits. Ik voelde me pas mezelf en compleet als mijn outfit 
net even anders was dan anders. Mijn kledingstijl is nu volwassener, 
stijlvoller, professioneler, maar nog steeds elegant, klassiek met een 
modern speels element en altijd ‘net even anders’.
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Sinds een aantal jaren ben ik gestopt met het verven van mijn haar. 
Een gedurfde beslissing. Een beslissing waar ik me heel goed bij voel, 
complimenten over krijg en mij een onderscheidende uitstraling 
geeft. Het past bij mij, dit is wie ik ben. Door in mijn geval te kiezen 
voor grijs haar, werd er een stukje authenticiteit van mezelf zichtbaar. 
Ik koos voor mezelf, wat mensen er ook van vonden. Daardoor voelde 
ik me krachtiger. Inmiddels ben ik samen met Anouk Brinkman 
initiatiefnemer van het geweldige project Gorgeous Grey en hebben we 
onlangs het unieke magazine Gorgeous Grey gelanceerd.

GORGEOUS GREY MAGAZINE
22 #silversisters vertellen over hun persoonlijke reis naar natuurlijk 
grijs haar en hoe die veelal samenhangt met life changing events. 
Gorgeous Grey is een uniek magazine vol inspirerende verhalen over 
zichtbaarheid, authenticiteit en vrouwelijke kracht. 
TIP: Geef het magazine cadeau aan een prachtige Gorgeous Grey of 
iemand die de stap maakt zich te laten zien met natuurlijk grijze haren. 
Je koopt het magazine voor € 9,75 ex verzendkosten. 
Kijk op stijlinspirator.nl

In 2019 heb ik de Vrouw in de 
Media Award Friesland gewonnen.  
Een prijs voor vrouwen die 
in de media zijn opgevallen 
vanwege het uitdragen van hun 
deskundigheid. Voor mij een 
geweldige aanmoediging voor 
mijn mooie missie. 

http://stijlinspirator.nl


s t i j l i n s p i r a t o r . n l 31



s t i j l i n s p i r a t o r . n l 32

MIJN GOUDEN REGEL
Laat zien waar jij voor staat
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BEN JIJ HELEMAAL JEZELF IN JE PERFORMANCE?
Het hebben van een persoonlijke eigen stijl heeft durf en tijd nodig, is 
een duurzame investering in jezelf, in je bedrijf en in de toekomst.  
Ik adviseer professionals en ondernemers hoe ze zich optimaal en 
krachtig kunnen presenteren, hun bedrijf kunnen profileren en gaan 
voor zichtbaar succes.

Hoe je je presenteert en wat jij draagt heeft effect op jezelf en op de 
ander. Het is van invloed op het vergroten van de zichtbaarheid en de 
bedrijfsgroei. Wil je je performance versterken? 

JA? Ik geloof namelijk echt dat iedereen gezien wil worden en dat je 
de impact direct vergroot door te laten zien waar je voor staat en je je 
durft te onderscheiden. Puur en alleen al door aandacht te besteden 
aan je professionele uitstraling, kortom;

LAAT ZIEN WAAR JIJ VOOR STAAT

HOE ONDERSCHEID JIJ JE? LAAT JIJ ZIEN WAAR JIJ VOOR STAAT? WIL JIJ DE 
VOLGENDE STAP ZETTEN IN JE CARRIÈRE OF MET JE BEDRIJF?
Meld je aan voor:
• VIP-dag ‘Direct impact met professionele outfits’ 
• Training ‘Zichtbaar Succes’ 

Wil je direct met je garderobe aan de slag? Koop het digitale 
stappenplan ‘Meer overzicht en balans in je kledingkast voor rust én 
inspiratie’.

‘Zichtbaar Succes’ is bedoeld voor ondernemers, medewerkers in 
een organisatie of leidinggevenden. Door dit programma wordt het 
ook voor jou mogelijk om jezelf onweerstaanbaar en optimaal te 
presenteren met een uitstraling die helemaal bij jouw stijl, ambitie en 
kwaliteiten passen, zodat jij verder groeit met je bedrijf of in je carrière. 
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Wil je meer informatie, dan ga ik graag met je in gesprek. Op de website 
staat een uitgebreide beschrijving van het mooie aanbod. 
Is jouw uiterlijke presentatie toe aan professionalisering in stijl, omdat 
bepaalde kleding niet meer bij je past doordat je gegroeid bent als 
professional of ondernemer? Of wil je je zichtbaarheid vergroten en je 
bedrijf goed op de kaart zetten? Of wil jij met je uitstraling het verschil 
maken? Of heb je een beetje durf nodig om uit je comfortzone te 
komen? Trek dan de stoute schoenen aan en stuur mij een vrijblijvend 
bericht op marcella@stijlinspirator.nl

Met veel enthousiasme heb ik dit eBook voor je samengesteld. Hopelijk 
heb ik je geïnspireerd waardoor je bewust bent van de versterkende 
factor van jouw persoonlijke uiterlijke presentatie. Daarmee 
onderscheid je je, maak je het verschil en zien potentiële klanten, 
relaties en collega’s je ambities en professionaliteit. Een cadeau die je 
iedere dag en op elke plek opnieuw kunt uitpakken. Met de tips uit het 
eBook maak je de eerste stap naar Stijlvol Zichtbaar voor Meer Impact.

Marcella stijlinspirator leert professionals en ondernemers hoe ze zich  
vol zelfvertrouwen krachtig, stijlvol en persoonlijk presenteren, hun 
bedrijf profileren en gaan voor zichtbaar succes.

En dat gun ik jou!

Ben jij nieuwsgierig? Stuur mij een mail, dan kunnen we telefonisch 
bespreken hoe ik jou het beste kan helpen, zodat je persoonlijk en 
zakelijk een stap kunt maken naar zichtbaar succes.

Bel of mail naar marcella@stijlinspirator.nl om in contact te komen. 

Stijlvolle groet,

Marcella
stijlinspirator


