
STYLE UPDATE MAGAZINE 
WELKE STIJLPERSOONLIJKHEID
BEN JIJ?



Hoe zou het zijn als je elke dag kleding draagt 

waarin je zelfverzekerd voelt en altijd een goede 

indruk maakt zowel zakelijk als privé. Dat je geen 

kledingstress meer ervaart maar met een flinke  

dosis zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld, 

zichtbaar straalt!

IK BEN NYNKE POLITIEK, 
STYLE- EN IMAGOCOACH

Als Style- en Imagocoach kijkt ik naar wie  

je bent, wat je wilt uitstralen, wat je competenties zijn 

en waar je tegenaan loopt. Samen ontdekken wat jou 

onderscheidend maakt. Want jouw unieke factor is 

heel belangrijk.

Je bent misschien kritisch en bescheiden over 

jezelf. Ik leer je hoe je dit kunt ombuigen naar meer 

zelfwaardering en zelfvertrouwen. Dat heeft direct 

invloed op je uitstraling, zodat je voortaan je eigen 

kracht combineert met de juiste stijl.

Leer hoe je meer van jezelf kunt laten zien in je 

zakelijke kleding. Je komt erachter hoe je je het 

beste kleedt voor je werk, een presentatie of 

een netwerkevent. Kledingstijl is een krachtige 

communicatietool waar je mooi mee kunt spelen.  

Met Style update krijg je een echte imago-update!

STYLE UPDATE MAGAZINE STAAT 
VOOR INSPIRATIE

Mocht je het leuk vinden dan kun je ook aanmelden 

voor de Style update magazine nieuwsbrief. 1 keer 

per week ontvang je dan een korte video over stijl, 

kleding en imago. Style update Magazine geeft je een 

inzicht in je eigen stijlpersoonlijkheid. Hoe jij je nog 

beter kunt presenteren door middel van kleding. 

Een stijlpersoonlijkheid vorm je rond je 20e en is 

opgebouwd uit 5 onderdelen: Identiteit, Functie, 

Smaak, Postuur, Levensfase.

Deze hebben een grote invloed in combinatie met je 

eigenschappen op je persoonlijke stijl. Veel mensen 

dragen 1 stijl uit. Het is ook prima om 2 stijlen met 

elkaar te combineren. Het geeft je ruimte om hiermee 

te spelen zowel zakelijk als privé. Als je meerdere 

stijlen met elkaar combineert dan ben je vaak 

zoekend in je stijl of je bent heel creatief.

Veel leesplezier,DE JUISTE SNAAR RAKEN, 
OOK IN ZAKELIJKE SITUATIES. 
DAARBIJ SPEELT KLEDING 
EEN GROTE ROL

Nynke Politiek



1.  Je bent zichtbaar

 Je trekt meer klanten aan.

2.  Je bent overtuigend

 Je maakt altijd de juiste eerste indruk.

3.  Je bent professioneel

 Je uitstraling past perfect bij jouw bedrijf en aanbod.

4.  Je bent zelfverzekerd

 Je twijfelt nooit meer over je kleding.

5.  Je bent een autoriteit

 Je laat zien dat jij expert bent in je vak.

6.  Je bent geloofwaardig

 Je uiterlijk matcht met je authentieke imago.

6 REDENEN VOOR
EEN STYLE UPDATE



DEGELIJK,  
DUURZAAM, 
ONOPVALLEND, 
EENVOUDIG, 
COMFORTAL EN 
PRAKTISCH

NATUREL

De Natuurlijke kledingstijl laat zich inspireren door 

de natuur. Kleding heeft absoluut niet hun prioriteit 

en vaak kiezen ze dan voor duurzame of natuurlijke 

materialen. Deze stijl kenmerkt zich door de volgende 

woorden: degelijk-duurzaam-onopvallend-eenvoudig-

comfortabel-praktisch.

WARME NATUURLIJKE KLEUREN 
EN MATERIALEN

Materiaal:  Wol, katoen, duurzaam, denim

Merken:   Esprit, Opus, Geisha, Garcia, Mexx, 

Vanilia, Sandwich, Object, Yaya, 

Tramontana

EEN AANTAL PERSOONLIJKE TIPS

Speel met een knipoog naar de natuur  
en duurzaamheid.



KLASSIEK

De klassieke stijlpersoonlijkheid gaat voor perfectie. 

Dat komt goed overeen met de persoonlijkheid.  

Alles moet goed zijn en dat is te zien in de kleding. 

Deze kledingstijl kenmerkt zich door de volgende 

woorden: succesvol-conservatief-stijlvol-kwaliteit-

sober-tijdloos-perfectionistisch-gedisciplineerd-

verzorgd. Naast deze kenmerken denkt en koopt 

deze klassiek stijl graag setjes, want dat is efficiënt en 

zorgt voor structuur.

DONKERE NEUTRALE KLEUREN, 
KRACHTIGE KLEUREN

Materiaal:  Zwaardere stoffen 

Merken:   Claudia Strater, Taifun, Gerry Weber, 

Tommy, Marco Polo, Espresso,  

Vera Mont, Apanage, Ted Baker, 

Marccain

SUCCESVOL, 
CONSERVATIEF, 
STIJLVOL, KWALITEIT, 
SOBER EN TIJDLOOS

EEN AANTAL PERSOONLIJKE TIPS

Dress to impress is zeker wat je uitdraagt. 
Probeer hier een stukje “eigenheid” in te 
verwerken voor een persoonlijk, toegankelijk en 
onderscheidend effect.



GAMINE

Gamine staat voor tom-boy. Het is een rebelse stijl 

met een knipoog. Humor staat centraal bij deze 

persoonlijkheid en laat dat ook graag zien in zijn/haar 

kleding. Kenmerkend voor deze stijl is: casual-stoer-

jongensachtig-niet standaard-ondeugend-pittig-

humor-sportief-modern-trend gevoelig.

STOERE, MODERNE,  
TRENDY KLEUREN

Materiaal:  Leer, denim, ruw, sporty 

Merken:   10-Feet, Calvin Klein, 10-days, Dept, 

Nikkie, Minimum, Aaiko, G-star, 

Wunderlust, Moscow, Fabienne 

Chapot, Minimum, Maisson scoth

CASUAL, STOER, 
NIET STANDAARD, 
ONDEUGEND, 
SPORTIEF 
EN MODERN EEN AANTAL PERSOONLIJKE TIPS

Modern, trendy en stoer dat zijn termen die je 
omarmt. Daag jezelf eens uit om deze stijl te 
combineren met een andere stijl.



EEN COACH VOOR DE JUISTE  
KLEDING, STIJL ÉN IMAGO

Haal het beste uit jezelf! En laat dat zien! Hoe vertaal je jouw persoonlijkheid naar je kleding en stijl? Als je de 

juiste keuze maakt geeft dat zelfvertrouwen. En dat zie je. Met een Style- en Imagocoach bereik je meer:  

een complete imago-update. Zodat jouw sterke punten nog beter uitkomen. Style-update laat mensen groeien in 

hun zelfvertrouwen en uitstraling.

VOEL JE ZEKERDER TIJDENS JE PRESENTATIE 
DOOR DE JUISTE ZAKELIJKE KLEDING

Hoe je eruit ziet - de eerste indruk - is belangrijk. Je zakelijke eerste indruk wordt immers voor 63% bepaald door 

je kleding en je uiterlijke presentatie. Daarna komen pas je competitieve vaardigheden en je prestaties. Dat geeft 

wel aan hoe belangrijk de juiste zakelijke kleding is. Of je nu zzp‘er, werknemer of directeur bent: je bent het 

persoonlijke visitekaartje van het bedrijf. Je zakelijk goed kleden is van groot belang.

WORKSHOPS & COACHING

Hoe creëer je autoriteit? Wanneer kun je toegankelijk overkomen? Welke kleuren maken jou zichtbaarder?  

Onze interactieve workshops gaan over presentatie, imago en een goede eerste indruk. In de groep en/of 

individueel maken we een vertaalslag van de binnen- naar de buitenkant, leggen we de stijlpersoonlijkheden uit 

en laten we zien hoe je je eigen stijlpersoonlijkheid naar voren kunt brengen. Zo creëren we op een intensieve en 

leuke manier een bewustwording. En leer jij hoe je jezelf nog beter kunt presenteren!

PERSONAL SHOPPEN VOOR ZAKELIJKE KLEDING

De kern van Style-update is: mensen in hun kracht zetten. Wij maken de vertaalslag van ‘Wie ben jij?’, ‘Waar ben 

je goed in?’ en ‘Wat zijn je kwaliteiten?’ naar hoe je jezelf goed kunt presenteren en zakelijk kleden. Je leert hoe je 

dit kunt laten zien als je bijvoorbeeld een presentatie geeft of gaat netwerken. Het is een krachtige tool waarmee 

je kunt ‘spelen’! Zo gaat personal shoppen eigenlijk niet over het kopen van nieuwe kleding. We laten je zien hoe 

je jezelf nog krachtiger kunt presenteren. Zo benut je je kwaliteiten en eigenschappen optimaal. Je ervaart welke 

impact dat heeft op je uitstraling en je zelfvertrouwen. Met uitstraling ga je onderscheiden en laat je jezelf zien! 

Want door zichtbaar te zijn bereik je meer resultaat!



ROMANTISCH

De romantische kledingstijl kenmerkt zich door de 

volgende woorden: verfijnd-oog voor detail- 

super vrouwelijk-sensueel-overdadig-zwierig-

dromerig-emotioneel-meisjesachtig.

LICHTE KLEUREN

Materiaal:   Ruches, kantjes, Soepele stoffen, 

Zijde, Satijn

Merken:   Kyra & ko, Summum, Ted Baker, 

Repeat, Transfer, Rinascimento, 

Geisha, Fabienne Chapot

VERFIJND, SUPER 
VROUWELIJK, 
SENSUEEL, 
OVERDADIG, 
DROMERIG EN 
EMOTIONEEL

EEN AANTAL PERSOONLIJKE TIPS

Als je meer kracht wilt uitstralen werk dan met 
een donkere kleur als tegenhanger van de lichte 
pastel kleuren.



CREATIEF

Creatieve stijlpersoonlijkheden laten hun identiteit 

opvallend spreken. Ze doen dat op geheel eigen wijze 

en trekken weinig aan van hun omgeving.  

De creatieve kledingstijl kenmerkt zich door de 

volgende woorden: kunstzinnig-apart-origineel-

kleding als kunstvorm-kleurrijk-excentriek- 

non-conformistisch.

SPREKENDE KLEUREN MET VEEL 
CONTRAST, PRINTS

Materiaal:   Geheel eigen creaties en goed in 

mixen van stoffen

Merken:   Merken maakt een creatief niet veel 

uit, combineren doen ze binnen 

diverse merken. Behalve Esprit 

categorie, dat is te saai

KUNSTZINNIG, 
APART, ORIGINEEL, 
KLEURRIJK EN 
EXENTRIEK

EEN AANTAL PERSOONLIJKE TIPS

Misschien denken we meteen aan  
Karin Bloemen bij creatief maar je kunt creatief 
ook subtiel inzetten door alleen te werken met 
diverse kleuren en/of materialen.



FLAMBOYANT

Deze stijl kan ook vertaald worden naar dramatisch. 

Het is een krachtige stijl waarin ze duidelijk laten zien 

dat ze voor design gaan en hun sterke, opvallende 

persoonlijkheid laten spreken. Deze kledingstijl 

kenmerkt zich door de volgende woorden:  

theatraal- groots- eigenzinnig- asymmetrie- 

extravagant- dominant

ZWART MET EEN OPVALLENDE 
KLEUR, PRINT OF STATEMENT

Materiaal:   Leer, asymmetrie, stoere en krachtige 

materialen en contrasten

Merken:   Josepf Ribkoff, Juffrouw Janssen, 

Sara Pacini, Marccain, 10-days,  

Ted Baker

THEATRAAL, 
GROOTS, 
EIGENZINNIG
EXTRAVAGANT EN 
DOMINANT

EEN AANTAL PERSOONLIJKE TIPS

Zwart is niet weg te denken maar probeer 
eens zwart te combineren met bv marineblauw 
en werk eens met originele belijningen.



OPDRACHT 3 STAPPENPLAN

Stap 1  Alles wat je 1,5 jaar niet hebt aangetrokken 

mag uit je kledingkast!

Stap 2  In deze fase ga je kritisch kijken naar je 

kleding. Zijn het de juiste kleuren voor jou? 

Hoe is de pasvorm? Is de kleding nog van 

goede kwaliteit? Kun je de kleding onderling 

met elkaar combineren? Maar vooral heel 

belangrijk is om te kijken naar: Past de 

kleding nog bij wat ik graag wil uitstralen?

Stap 3  In de laatste fase heb je kleding in de kast die 

je nog allemaal draagt, goed van kleur zijn of 

goed te combineren zijn met andere kleuren. 

De kleding zit goed, de pasvorm klopt en het 

ziet er nog mooi uit. Je gaat dan kijken of je 

nieuwe combinaties kunt maken. Maak ook 

inzichtelijk hoeveel kledingitems je hebt per 

categorie. Dus hoeveel colberts hangen er in 

de kast? Zijn ze allemaal donker… dan weet je 

dat je geen donkere jasjes meer moet kopen 

maar een volgende keer kunt kijken naar  

een kleur uit je personal color card.  

Hoeveel jurken, broeken, overhemden etc.  

Je ontdekt op deze manier wat er nog 

ontbreekt in je kledingkast. Welke 

verbindingsstukken heb je nog nodig om 

de juiste combinaties te maken? Dit geeft je 

meteen structuur en weet je waar je naar op 

zoek moet gaan tijdens het shoppen.

DE BASIS GARDEROBE

Waar moet een basis garderobe aan voldoen?  

Welke items vormen de basis?

Teveel kleding in de kledingkast is niet prettig.  

Je gaat er echt niet meer en betere combinaties van 

maken, het tegendeel zelfs. Als je basis garderobe in 

orde is, dan kun je eindeloos combineren. 

• 2 jassen (waarvan 1 nette jas)

• 4 paar schoenen

• 3 jasjes/ colberts

• 2 vesten/trui 

• 4 broeken

• 2 jurken of 1 rok

• 5 á 6 blouses/ shirts

• 5 á 6 tops

• Accessoires

SUCCES TREK JE AAN! 
ZORG VOOR STRUCTUUR EN OVERZICHT 
IN JE EIGEN KLEDINGKAST



S P E C I M E N

Ervaar het 
Piet Zoomers 
winkelgevoel

MODEMALL WILP   5.000 M2 MODE EN LIFESTYLE   
ELKE AVOND EN ELKE ZONDAG OPEN   RIJKSSTRAATWEG 38   T 0571 261 755   

WWW.PIETZOOMERS.COM

SHOP ONLINE EN 
LAAT U VERRASSEN

MEER DAN 
150 TOPMERKEN

U KUNT BIJ ONS
GRATIS PARKEREN

50 BONUSPUNTEN 
IS € 50,- KORTING

DE MOOISTE 
LIFESTYLE ARTIKELEN

HEERLIJK GENIETEN IN 
ONS FASHION CAFÉ

PERSONAL SHOPPEN 
MET ONZE COACH

U KUNT UW AUTO OF 
FIETS GRATIS OPLADEN 

WIJ VERMAKEN IN
ONS EIGEN ATELIER

WIJ ZIJN ELKE AVOND 
& ELKE ZONDAG OPEN

KIDSZONE MET NANNIES*

*ALLEEN IN HET WEEKEND

ENKELE REVIEWS

“Nynke brengt veel energie en enthousiasme wat een goede invloed heeft op de groep. Ze heeft ons mee 

genomen in verschillende kledingstijlen, met de daarbij behorende trends. Op een goede en eerlijke manier maakt 

ze duidelijk dat het niet alleen om de kleding gaat, maar juist om je imago als persoon: Waar wil je naar toe en wat 

is je doel? Het doel is niet om personen zich anders te laten kleden, maar om bewustzijn te creëren van je eigen 

identiteit en uitstraling. Dit is erg belangrijk binnen ons bedrijf en Nynke heeft deze vertaalslag keurig kunnen 

maken zonder belerend te zijn.”

Edward Nijland | Eurodev

“Nynke gaf onze medewerkers op team- en individueel niveau imago- en stijladvies. Ze heeft mensenkennis en 

weet daardoor feilloos de juiste zakelijke kledingstijl bij iemand te vinden. De vraag ‘wie ben jij?’ stond centraal, 

waardoor iedereen tips kreeg die bij hem of haar paste.”

Marianne van Ark | Adviseur HR & Juridische Zaken

“Nynke verbindt haar managementervaring met een passie voor mode en mensen. Dat maakt haar aanpak uniek 

en succesvol. Ik schakel Nynke met succes in voor mijn eigen imago als interim organisatie-adviseur en voor het 

imago van mijn klanten. Nynke vindt iedereen mooi en ziet bij iedereen kansen. Haar aanpak werkt.”

Ingrid Morskieft | Eigenaar Scoop HRM

“Dankzij Nynke weet ik hoe ik de mooiste versie van mezelf kan laten zien op zakelijk gebied.”

Medewerker van Get Work



Postadres Driehuizerweg 1, 7312 AR Apeldoorn 

Bezoekadres Rijksstraatweg 38, 7384 AE Wilp 

Telefoon 06 5202 1314

E-mail nynke@style-update.nl

Website style-update.nl

Style Magazine is een publicatie van Style-update, © 2018. Niets uit deze uitgave mag vermenigvuldigd worden zonder 

schriftelijke toestemming van de auteurs. Losse kopieën zijn verkrijgbaar via style-update.nl

MET EEN PERSOONLIJK STIJLADVIES ZIE JE ER ALTIJD GOED UIT

Geen mens is hetzelfde. Gelukkig maar. Wat de unieke combinatie van jouw persoonlijkheid, functie, postuur en 

smaak bepaalt welke outfit jou doet stralen. Met kleding waarin jouw lichaam het beste uitkomt, lijkt het of je 

metamorfose hebt ondergaan. Waar moet je rekening mee houden? Hoe kun je meer van jezelf laten zien?  

Wat moet je doen om je daarmee te onderscheiden? Met een stijladvies op maat ontdek je hoe je jouw sterke 

punten maximaal benadrukt. Stap voor stap leren we je welke mogelijkheden er voor jou zijn. Eindeloos passen 

hoeft niet meer. Wedden dat je vanaf nu anders naar kleding kijkt?
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