
Met dit lijstje kun je snel checken of je outfit klopt met wat je wilt uitstralen. Je krijgt
inzicht in de samenstelling van je outfit. Is je outfit behoudend, in balans of juist over de

top? Het kost je hooguit 1 minuut om daar achter te komen. EN je ziet meteen wat je
eventueel kunt aanpassen om de gewenste uitstraling te bereiken.

Hoe het werkt:
Geef per item een waardering
van 0 tot 3, waarbij 0 staat
voor niet van toepassing en
vervolgens de waardering
oploopt van klein tot groot,
rustig tot druk, zacht tot fel,
weinig tot veel etc. 

Heb je bijvoorbeeld een top
met drukke print en felle
kleuren aan, dan waardeer je
deze op 3 punten en
bijvoorbeeld schoenen in een
neutrale kleur krijgen 1 punt.

Tel vervolgens de punten bij
elkaar op en check je score op
de volgende pagina. Wat je
score ook is, zolang jij je er
goed bij voelt is je outfit
altijd OK!

I T EM 0 1 2 3

Top/Blouse/Trui

Vest/Jasje

Broek/Rok/Jurk

Panty

Schoenen

Haar

Make-up

Bril

Oorbellen

Ketting

Sjaal

Armbanden/Horloge

Ringen

Nagellak

Riem

Tas

Subtotaal

TOTAAL
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O U T F I T  C H E C K L I S T



Je valt liever niet al
te veel op. Liever ga
je op in de menigte. 
Opsmuk aan je lijf in

de vorm van
sieraden en make-
up is voor jou een

no go. Felle kleuren
en prints hebben

voor jou geen
toegevoegde
waarde om je

zelfexpressie kracht
bij te zetten. Jij

houdt het liever
neutraal en
ingetogen.

Voor jou is kleur
een toevoeging aan
je outfit en je brengt
graag hier en daar
een accent aan. Je
bent je bewust van

je uitstraling en
speelt graag met
details in kleur,

prints en
accessoires om de
aandacht op een
specifiek deel te

vestigen. Je outfit is
evenwichtig en dat

straal je ook uit.

Het kan jou niet gek
genoeg. Je maakt

graag een
statement en houdt

van kleur en
accessoires. Om je

uitstraling te
versterken, gebruik
je naar hartenlust

opvallende kleuren
en kekke prints.

Deze combineren is
voor jou geen

probleem en je
creert er je eigen

stijl mee.
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Jouw score:

< 16
behoudend

16 - 32 
in balans

> 32
over de top

Om een wat meer 
behouden uitstraling te creeeren, draag je

minder accessoires en vervang je pasteltinten
en accentkleuren voor neutrale basics.

Wil je juist een statement maken, voeg dan
meer accentkleuren en grote 
accessoires toe aan je outfit.

TIP:
Voeg wat meer accessoires

toe en maak gebruik van
pasteltinten of accentkleuren

om wat meer zichtbaar 
te worden.

TIP:
Maak wat meer gebruik 

van neutrale kleuren in je
kledingstukken voor wat meer

balans in je outfit.

TIP:
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