
 

 
 

MODULE 5 
AAN DE SLAG 

 
 Je laten inspireren en informeren is één ding. Je komt pas echt tot een Smart Wardrobe als je ook daadwerkelijk aan 

de slag gaat ;). In deze module neem ik je (figuurlijk) bij de hand om toffe nieuwe combinaties te gaan maken. Met als 

eindresultaat een kast waar jij ’s ochtend zonder enige twijfel een te gekke outfit uittrekt.  Alles in je kast weet je te 

combineren. Goodbye waste & hello YOU!!  

 

 

 
MODULE 2 
LAAT JE INSPIREEN 

 
Je hoeft niet de meest creatieve styliste op aarde te zijn 

om tot toffe inspirerende outfits te komen. Nop. Inspiratie 

ligt vaak gewoon voor het oprapen. In deze module laat ik 

je zien waar je jouw inspiratie vandaan kan halen. En hoe 

je dit vervolgens op praktische wijze kan gebruiken in het 

combineren van nieuwe outfits.  

 
 

 
 
 

MODULE 3 
HET GEHEIM VAN STYLEN 

 
Waarom ziet de ene persoon er in een t ‘shirt en een 

jeans al snel interessant uit en een ander toont wellicht 

wat saai? Het verschil zit ‘m in een paar allesbepalende 

styling trucjes.  Als je deze (her)kent & weet toe te 

passen, tonen je outfits direct een stuk uitgesprokener. In 

deze module leer ik je dit grote geheim achter de kunst 

van het combineren (toepassen).  

 
 

 
MODULE 4 

COMBINEREN BUITEN JE GEBAANDE 
PADEN 

 
Genoeg in je kast en toch kies je vaak voor hetzelfde 

setje. In deze module geef ik je alle munitie om buiten je 

gebaande pad te gaan. Ik leer je hoe je prints, kleuren & 

accessoires vol vertrouwen kan gaan combineren, En hoe 

je met simpele trucjes een kledingstuk op meerdere 

manier kan dragen.       

 

 

 
MODULE 1 
JE KAST OP ORDE 

 
Voordat je aan de slag gaat met combineren, 

werkt het goed om eerst je kast volledig door te 

spitten en te ordenen. Ik help je keuzes te 

maken wat wel en wat niet weg te doen. En de 

kans is groot dat je pareltjes ontdekt die eerder 

nog achterin je kast stof lagen te happen. Het 

winkelen in je eigen kast is begonnen YES ☺ 

 
 


