
Branche gerelateerde kledingcodes 
Binnen de zakelijke markt  

Branche Kledingcode 

Internationaal georiënteerde  

bedrijven, banken en verzekeraars , 

consultancy 

Formeel/Klassiek 
Uitstraling: serieus, betrouwbaar, deskundig,  

professioneel. Ik heb kennis, status, gezag. 

 

Wollen kostuums in antraciet en donkerblauw,  

gedragen met lichte (liefst) effen overhemden.  

Dessins in het kostuum (krijtstreep) of in de stropdas. 

Kostuumstoffen hebben hoge kwaliteit, zijn glad  

geweven met een matte uitstraling.  

Creatieve sector  

 

mode, industrieel design, grafische 

sector, reclame, PR, kunst, film,  

theater, soms ook advocatuur 

Creatief  
Uitstraling: eigenzinnig en creatief 

Meer kleur of juist zwart 

Doordachte stijlen, opvallende details 

Persoonlijke touch, quasi nonchalant, trendy 

Designerkleding. 

Informeel zakelijk 
Uitstraling: verzorgd, betrouwbaar 

Kostuums of Combinaties met een goede pasvorm, 

functioneel 

Gematigd gebruik van dessins 

Broeken en truien 

Neutrale gedempte kleuren, gemiddeld contrast 

Zakelijke dienstverlening  

 

Marketing/Communicatie, IT,  

Sales, Engineering/Techniek, MKB, 

ZZP’ers 

Onderwijs en Zorg Casual kleding 
Uitstraling: open, toegankelijk, ongedwongen 

Loszittende jasjes, comfortabele broeken, truien 

Praktische kleding, gedempte kleuren, laag contrast 

Sportieve/zachte stoffen zoals tweed, spijkerstof,  

flanel, ribfluweel, breisels  



� aardig 

� artistiek 

� attent 

� avontuurlijk 

� begaafd 

� begripvol 

� beheerst 

� beschaafd 

� charismatisch 

� chic 

� creatief 

� daadkrachtig 

� dartel 

� deskundig 

� dienstbaar 

� diplomatiek 

� direct 

� dynamisch 

� echt 

� eenvoudig 

� eerlijk 

� efficiënt 

� elegant 

� enthousiast 

� expressief 

� formeel 

� galant 

� geduldig 

� gereserveerd 

� gevoelig 

� gezellig 

� grappig 

� hartelijk 

� ijverig 

� impulsief 

� in balans 

� informeel 

� inspirerend 

� intelligent 

� interessant 

� intuïtief 

� jeugdig 

� joviaal 

� klassiek 

� krachtig 

� levendig 

� lief 

� losjes 

� loyaal 

� moedig 

� mysterieus 

� natuurlijk 

� netjes 

� nonchalant 

� onafhankelijk 

� ontspannen 

� optimistisch 

� opvallend 

� ordelijk 

� poëtisch 

� praktisch 

� robuust 

� ruimdenkend 

� rustig 

� slank 

� snel 

� sociaal 

� speels 

� spontaan 

� sportief 

� sprankelend 

� standvastig 

� stralend 

� subtiel 

� traditioneel 

� trouw 

� uitbundig 

� uniek 

� veelzijdig 

� verfijnd 

� verstandig 

� vitaal 

� vooruitstrevend 

� vriendelijk 

� vrijgevig 

� vrijpostig 

� vrolijk 

� warm 

� zacht 

� zorgeloos 

Hoe bent u als u op uw best bent ? 



Voor iedere gelegenheid een specifieke kledingkeuze ! 

 Formeel 
Semi-

formeel 
Informeel 

Ik geef een presentatie       

Een gewone werkdag       

Een overleg met mensen buiten       

het bedrijf       

Een zakelijke lunch       

Een buitenlandse reis       

Ik zit een vergadering voor       

Ik ga een belangrijk contract       

afsluiten       

Casual  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nooit Soms Vaak (Bijna) Altijd 

Formeel        

Semi-formeel        

Informeel        

Casual        

Hoe vaak is het gepast om …….... gekleed te gaan ? 



 Formeel 
Semi-

formeel 
Informeel Casual  

Kleurcombinatie van uw kleding        

Hoe u gekleed bent (globaal)        

Dessin(s)        

Structuur van de stof(fen)        

Snit van de kleding     

Details in de kleding     

Uw haarstijl     

Uw bril     

Uw stropdas     

Uw horloge     

Uw tas of koffertje     

Uw schoenen     

Uw riem     

Uw overjas     

     

     

Uw pen     

Uw mobiele telefoon / tablet     

Overige accessoires     

Verzorgdheid algemeen     

Wat is de uitstraling van ..… ?  



Als u zich kleedt voor een gelegenheid 

Wat is de gelegenheid? 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………......... 

 

Wat wilt u uitstralen, hoe wilt u overkomen? 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Wat is uw doel in die situatie? 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Hoe ziet uw kleding eruit? 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Op welke gebieden kunt u werken aan uw imago? 

 

□ Me meer bewust zijn van de gelegenheid bij het kiezen van mijn kleding. 

□ Mijn garderobe meer afstemmen op mijn leven en de diverse gelegenheden. 

□ Me af te vragen hoe ik mijn iden9teit wil uitdrukken. 

□ …………………………………………………………………………………………… 

□ …………………………………………………………………………………………… 

□ …………………………………………………………………………………………… 

□ …………………………………………………………………………………………… 


