Je zakelijke outfit
ADVIES EN TIPS VAN EEN KLEERMAKER

DOOR RENE SCHAAP

Introductie
Ik werk al ruim 25 jaar in de modebranche en heb
honderden zakenmannen geholpen aan een goed (maat)pak.
Ik heb veel geleerd van deze heren, en ik heb deze kennis
aan veel van mijn klanten mogen doorgeven. Ik wil deze
waardevolle tips ook met jou delen en heb daarom dit
boekje gemaakt.
Ik hoop dat je het met plezier leest, je er wat van opsteekt
en misschien doorstuurt aan een collega of vriend die het
goed kan gebruiken.
Met hartelijke groet,
René Schaap
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Dress to impress
Wat komt eerst, het pak of het succes?
Veel van mijn klanten zullen zeggen dat het pak
eerst komt. Mensen vormen namelijk al een mening
over jou op het eerste moment dat ze je zien. En
deze eerste impressie is vaak moeilijk te
veranderen. Een representatief geklede man maakt
altijd die goede eerste indruk. Zorg er dus voor dat
je aandacht besteedt aan je outfit, je weet immers
nooit wie je tegen kan komen op zo'n werkdag.
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Tips voor op het werk
Onderzoek hoe je klanten gekleed gaan. Dragen zij een
pak, dan draag jij ook een pak. Gaan ze smart casual
gekleed, dan doe jij dat ook.
Je kan beter overdressed zijn dan underdressed.
Hang een net jasje, shirt en das op kantoor. Het kan zijn
dat je een "relaxte" klant in de ochtend hebt, maar dat
je verrast wordt door een belangrijke formeel geklede
klant in de middag.
Wanneer je in de auto zit, trek je jasje uit. Dit voorkomt
kreuken op het achterpand en op de lange duur slijtage
op je schouders.
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De kleren verkopen
Een goede verkoper luistert niet alleen, hij geeft ook een zelfverzekerde indruk af. En hoe
groter de verkoop, hoe belangrijker het is om goed gekleed te gaan. Stel je een verkoper van
zeepjes voor. En nu een verkoper van een Maserati. Juist, polo vs. maatpak.
Mensen voelen zich meer aangetrokken tot personen met een verzorgd uiterlijk. Zou jij een
auto kopen van een verkoper met vlekken op z'n shirt en afgetrapte schoenen?

Tips om je verkoop te stimuleren
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Zorg ervoor dat je pak goed past. Een te groot pak
maakt je klein en onbelangrijk, een te klein pak geeft je
een te dik en onverzorgde look.
Houd de mode bij. Ook al is dat oude pak nog lang niet
versleten, het ziet er wel gedateerd uit. En wat zegt dat
over jou en je bedrijf?
Een blauw pak wekt vertrouwen en stimuleert de
verkoop, een grijs pak straalt autoriteit uit en
leiderschap. Kies je goede kleur.

Makkelijker promotie
maken
Ik heb veel klanten die verantwoordelijk zijn voor
het aannemen en ontslaan van personeel binnen hun
organisatie. En soms is het tijd voor beloning. Ik heb
die klanten wel eens gevraagd hoe zij hun keuzes
maken.
Natuurlijk, jouw kwaliteiten zullen de doorslag
moeten geven. Maar wat als jouw collega dezelfde
kwaliteiten en ervaring heeft, dezelfde leeftijd en
hetzelfde salaris? Wie zal eerder in aanmerking
komen voor promotie? Jij, strak in het pak,
verzorgd tot in de puntjes, of je collega met z'n
slonzige kleding? Je voorkomen heb je in je eigen
hand. Zorg er dus voor dat dat perfect is.
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Kijk eerst in de spiegel
Zit m'n haar goed?
Ben ik glad geschoren?
Is m'n baard verzorgd?
Zijn m'n schoenen gepoetst?
Passen mijn schoenen bij mijn ceintuur?
Past mijn shirt en das bij m'n pak?
Is mijn shirt gestreken?
Passen mijn sokken bij elkaar?
Zijn m'n tanden gepoetst?
Het lijkt kinderachtig om zo'n lijst af te werken,
maar kijk eens om je heen en zie hoeveel
mannen dit niet doen.
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Solliciteren
Of je nu staat aan het begin van
je carrière of op zoek bent naar een
nieuwe uitdaging, solliciteren is een
spannende bezigheid. Ik heb in de loop
der jaren vele pakken voor dit bepalende
gesprek mogen maken en ik geef je hier
graag de tips door die ik verzameld heb.

Het belangrijkste is: Wees trots op jezelf
en sta voor je boodschap.
Besteed aandacht aan hoe je overkomt
op je gesprekspartner. Elimineer alle
zaken waaraan hij/zij zich kan storen en
je zal zien dat de ander zich volledig kan
focussen op jouw verhaal.
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Sollicitatie checklist
Bestudeer hoe de mensen in het bedrijf gekleed zijn en
spiegel je daar aan. Draag bij een formeel bedrijf een pak
en das, bij een meer relaxt bedrijf adviseer ik een blauw
jasje.
Draag een lichtblauw overhemd. Dit schept vertrouwen
en empathie.
Zorg ervoor dat je pak of jasje comfortabel zit, dit helpt
je zelfvertrouwen.
Arriveer ruim op tijd.
Poets je schoenen.
Drink geen alcohol en rook niet vlak voor het gesprek.
Gebruik niet te veel after-shave.
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Kleurgebruik
Wanneer je je maatpak gaat kopen, kom je in een wereld van onbegrensde mogelijkheden. En
zo nu en dan moet ik mijn klanten remmen in hun keuzes, vooral wanneer zij nog geen goede
basis hebben aangelegd. Ik laat ze dan zien dat als ze eenmaal een goede basis hebben
aangelegd, dat ruitpak of zo'n mooie seersucker dan wel kan. Mijn advies is dat je outfit je
boodschap, je doel moet ondersteunen.
Bewust of onbewust hebben de verschillende kleuren en patronen effect op de ander. En hoe
dat zit leg ik hier uit:
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Kleuren en patronen
Grijs heeft een formeel karakter. Het straalt autoriteit
uit en leiderschap.
Blauw is iets informeler. Het wekt vertrouwen op en
mensen laten zich makkelijker overtuigen.
Bruin is het meest informeel. Het straalt rust uit.
Hoe donkerder de kleur, hoe formeler de uitstraling.
Een 3-delig pak is geslotener. Wil je meer open
overkomen, draag dan gewoon een 2-delig pak,
eventueel zonder das.
Een effen stof is het meest formeel.
De streep komt daarna, met een brede streep als minst
formeel.
De ruit is het meest informele patroon.
Een wit shirt is het meest formeel, blauw en zacht roze
komt daarna.
Ook bij shirts geldt, hoe donkerder, hoe meer casual.
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Jouw garderobe
Nu je dit weet, check dan eens jouw garderobe. Heb
jij een goede basis aangelegd? Moeten er wat shirts
vervangen worden of een nieuw pak aangeschaft?
Ik heb honderden mannen geholpen met het op
orde brengen van hun zakelijke kleding. In het begin
kost het even wat meer moeite, maar je zal er jaren
lang plezier van hebben.
Wanneer je hier meer over wilt weten, bezoek dan
mijn website, weblog, of bel me. Ik zal je graag
adviseren en al je vragen beantwoorden.
Met vriendelijke groet,
René Schaap
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