
Zakelijke gelegenheden 
Situaties, branches en beroepen  

Formeel Semi formeel Informeel 

Zakelijke bijeenkomsten, 
officieel gedeelte bruiloft, 
begrafenis, netwerkbijeenkomsten 

Klantcontacten 
netwerkbijeenkomsten 
vergaderingen 

Vergaderingen 
Tijdens het werk 

Hoger management grote bedrijven, banken en 
verzekeraars, ministeries en industrie  
interne en externe contacten 
 
Directeur MKB   
externe contacten 
 
 
 
 
 

Middenkader grote bedrijven, ministeries,  
industrie  
externe contacten, ook met andere afdelingen 
 
Managers in de zorg en het onderwijs  
externe contacten 
 
Management zakelijke dienstverlening zoals 
Marketing/Communicatie, IT, Sales,  
Engineering/Techniek, MKB, ZZP’ers  
externe contacten 

Midden en lager kader grote bedrijven,  
ministeries, industrie  
interne contacten 
 
Onderwijs en Zorg 
 
Werknemers zakelijke dienstverlening zoals 
Marketing/Communicatie, IT, Sales,  
Engineering/Techniek, MKB, ZZP’ers  
interne contacten en tijdens het werk 
 



Zakelijke gelegenheden 
Communicatie  

Formeel Semi formeel Informeel 

Serieus, betrouwbaar, deskundig,  
professioneel. Ik heb kennis, status, gezag 

Verzorgd, betrouwbaar, dienend en leidend 
 

Open, toegankelijk, ongedwongen, dienend 
 

Dominant Dominant en gelijkwaardig Gelijkwaardig en dienstbaar 

Ik neem besluiten / geef leiding aan het team 
 

Ik delegeer waar ik opdracht toe heb gekregen, 
ik voer uit en ben ondersteunend aan het team 

Ik voer uit en ben ondersteunend aan het team 
 

Ik Ik en wij Wij en u 

Ik ben de leider en krijg daardoor de aandacht 
 

De ander en ik trekken dezelfde  
mate van aandacht 

De ander krijgt evenveel of iets meer aandacht 
 

Ik presenteer mezelf als autoriteit  
op mijn vakgebied 
 
 

Ik heb veel kennis / expertise in mijn vakgebied 
Ik ben een gelijkwaardige gesprekspartner en 
onderhandelaar 
Ik betrek anderen in het gesprek 

Ik ben een toegankelijke gesprekspartner  
Ik ben gelijkwaardig en dienstbaar 
Ik wacht soms de resultaten van het gesprek af 
 

Ik ben effectief , ik krijg dingen gedaan 
 

Ik ben effectief door samen te werken met  
anderen, wij zijn een echt team 

Ik voer uit en ben ondersteunend aan het team 
 

Ik creëer een formele, ordelijke en 
georganiseerde werkomgeving  

Ik creëer een ordelijke werkomgeving en zorg 
dat mensen zich op hun gemak voelen 

Ik zorg voor een gemakkelijke ontspannen sfeer 
 



Zakelijke kleedstijlen 
contrasten 

Formeel Semi formeel Informeel 

Hoog contrast 
  

Hoog-Medium contrast 
 

 

Medium-Laag contrast 



Zakelijke kleedstijlen 
kostuum 

Formeel Semi formeel Informeel 

Donker pak:  
 nachtblauw of antraciet grijs,  
 effen of met krijt streep 
 goede pasvorm, glad geweven stof 

  

Donker tot medium pak  
 blauw of grijs 

Medium tot licht pak  
 diverse kleuren, ook bruin 
 combinaties,  
 jasje met overhemd en trui,  
 lossere pasvorm 



Zakelijke kleedstijlen 
Overhemden en stropdassen 

Formeel Semi formeel Informeel 

Wit, crème, lichtblauw, lichtgrijs, liefst effen  Licht gekleurd, fijne streep, fijne ruit Kleur/ motief in het overhemd 

Effen met een werkje pin dot, stip, streep 
(bordeaux) rood, midden tot helderblauw, grijs 

Meer kleur, meer opvallende motieven  
zoals paisley, ruiten, geometrische motieven 

      Stropdas in  
opvallende kleuren     Geen stropdas 



Zakelijke kleedstijlen 
Overjas 

Formeel Semi formeel Informeel 

Lange wollen overjas (donker) Jas, langer dan het colbert Willekeurige jas, of net jack 



Formele gladde zwarte schoen met  
vetersluiting, oxford 

Enkelhoge schoenen                    Brogues  Sportieve veterschoen 

Klassiek horloge met leren band Modern horloge, evt. metalen band  Sportief horloge 

Leren aktetas, mooie pen  Nette tas Laptoptas 

Gladde riem, passend bij de schoen Riem met moderne gesp, passend bij de schoen Riem met trendy gesp 

Zakelijke kleedstijlen 
Accessoires 

Formeel Semi formeel Informeel 



Zakelijke kleedstijlen dress down 
voor minder formele situaties, meestal intern 

Formeel Semi formeel Informeel 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

          
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Gewaagder kleurcombinaties overhemd en das 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colbert / zonder stropdas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trendy veterschoen 
[bijv bruin, kleur, suede] 

 
Jasje uit 

Overhemd met lange mouwen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Trui over het overhemd                
   (met of zonder das)               Casual colbert 

Meer kleur in das 

Rustiger, lager contrast 



Zakelijke kleedstijlen casual 
voor vrije tijd / bedrijfsuitjes  

Formeel Semi formeel Informeel 

Instappers / bootschoenen  
bruine brogues  

Truien/vesten met klassiek motief, fijne breisels 

Grovere breisels,  
sportieve schoenen 
 
Informele jassen  
met ritsen en  
opgestikte zakken 

Combinaties van chino of 
jeans met blazer of colbert 

Fijn wollen trui  
met polo of overhemd  

effen of fijn dessin 

Nette suede, katoenen 
of wollen jas of waxcoat 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

          
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Jeans met colbert. 
Sportieve jas,  
mooi afgewerkt 


