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Hardwerkende vrouw,

Fantastisch dat je mijn tips hebt gedownload  Ik help 
je graag om er nog beter en zelfverzekerder uit te zien, 
zowel zakelijk als privé  En je daarnaast tijd en energie 
te besparen bij het winkelen en dagelijks kleden 

Met de 5 tips in dit e-book kun je (al):
 • tijd winnen
 • ontspannen de ochtend beginnen
 • mooie, fijne, draagbare en goed te combineren 
kleding selecteren 

 • de gewenste persoonlijkheid en ambitie uitstralen 
via je kleding en accessoires

 • je een stuk zelfverzekerder voelen 

Wil jij het na het lezen van de tips gelijk 
doorpakken? Ik nodig je van harte uit voor een 
persoonlijke en vrijblijvende kennismaking tijdens 
een Style Quick Scan-sessie via Skype, waarin ik je 
zeker 2 gouden tips geef om er op je best uit te zien 
en tijd te besparen 

Voor nu veel inspiratie en hopelijk spreek ik je snel  Ik 
neem je graag alle kledingzorgen uit handen 

Hartelijke groet,  
Tammy Parrish

“Het voelde in eerste instantie als een luxe. We 
hadden een paar sessies bij mij thuis, met onder 
andere een screening en opruiming van mijn 
garderobekast. Maar nadat ging Tammy voor mij 
shoppen en weer terug kwam, met niet alleen 
nieuwe werk- en privékleding, maar ook met 
schoenen, tassen en andere accessoires,  
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wil ik nooit meer één voet in een winkel zetten. Ze 
heeft me zo veel tijd en miskopen bespaard.”

M H , bankier

Tip #1: Gebruik kleurcontrast 

Als je ziet hoe advocaten en politici zich meest-
al kleden: degelijke, contrastrijke donkere en lichte 
kleuren gecombineerd  Dit straalt kracht en status 
uit, en het ziet er formeel uit  Deze professionals 
ogen serieus en zakelijk 

Kijk vervolgens naar het beeld van de Jain monniken 
en nonnen hiernaast  Zij zijn helemaal in het wit  Er 
zit nauwelijks contrast in hun kleding  Ik kan me niet 
voorstellen dat deze groep een zakelijke deal aan 
het sluiten is  Waarschijnlijk zijn ze bezig de vrede te 
bewaren en de armen van voedsel te voorzien 

Contrast is trouwens niet hetzelfde als kleur  Je kunt 
alle kleuren van de regenboog dragen, terwijl er wei-
nig contrast is, zoals bij de kleding van de vrouwen 
op het beeld hiernaast 

De beste manier om de mate van contrast te ont-
dekken is: je ogen iets dicht doen en dan door 
je oogharen naar je outfit kijken alsof het een 
zwart-witbeeld is  Zie je een groot of klein verschil 
tussen afzonderlijke delen? Groot verschil betekent 
een hoge mate van contrast, een klein verschil een 
lage mate 

Hoe meer contrast = meer formeel, hard(er), meer 
serieus/zakelijk

Hoe minder contrast = meer informeel, zachter,  
toegankelijker
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Om op dit punt meer effect uit je huidige garder-
obe te halen, adviseer ik je te experimenteren met 
het contrast tussen verschillende kledingstukken 
in je outfit  Heb je een meeting met je superieuren, 
draag meer contrast  En in de interactie met me-
dewerkers die aan jou rapporteren wellicht minder 
contrastrijke kleding, als je ze het gevoel wilt geven 
dat je een van hen bent 

Tip #2 Ontdek welke kleuren je het best staan

Kleur is het op één na meest belangrijke wapen in je 
styling toolkit  Er is al een hoop geschreven over de 
kracht en de betekenis van kleuren  Dit artikel met 
kleurenkaart en andere grafieken geeft je een kort 
en duidelijk overzicht 

Uit ervaring weet ik dat je pas ziet hoe slecht be-
paalde kleuren staan op het moment dat je ont-
dekt welke kleuren écht bij je passen, kleuren die je 
huid, je ogen en haar flatteren  Met de juiste kleuren 
straal je  Draag foute kleuren en je ziet er meteen 
uitgeblust, vlekkerig, of zelfs ziek uit 

Hoe weet je welke kleuren het best bij je passen? 
Er is een, al in de jaren ’80 gepatenteerd systeem, 
ontwikkeld door Carol Jackson, dat ontelbaar 
veel systemen heeft voortgebracht  De meeste 
hiervan werken met de seizoenen  Ik adviseer je 
sowieso een kleurenanalyse te laten doen als je er 
goed uit wilt zien  Kijk hier voor een overzicht van 
het meest basale vierseizoenenkleurensysteem  
Mijn klanten krijgen altijd een meer uitgebreide 
analyse als onderdeel van het totaalpakket, dat 
ook een analyse bevat van de kleuren die passen bij 
hun persoonlijkheid 

http://thebigstory.nl/psychologie-van-kleur/
http://thebigstory.nl/psychologie-van-kleur/
http://carolejacksoncolors.com/
https://www.colormepretty.co/categories-2/4-season-color-analysis/
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De psychologie van kleuren wordt vaak gebruikt 
als mensen een bepaalde intentie tot beïnvloeden 
hebben  Mijn tip: draag daarnaast ook de kleuren 
die de eigenschappen vertegenwoordigen die jij 
graag wilt benadrukken (zie bovenstaande link voor 
de kleurenkaart) 

Jouw beste zwart. De meeste vrouwen dragen 
graag zwart omdat ze denken dat zwart altijd com-
bineert, dat zwart ze slanker maakt, en omdat je op 
zwart niet zo snel vlekken en vuil ziet  De waarheid 
is echter dat zwart maar weinig mensen écht goed 
staat, en zeker niet als je vrouw met blond haar en 
blauwe ogen bent  Maar, geen reden tot paniek! Er 
zijn andere donkere neutrale kleuren die goed flat-
teren, denk aan tinten blauw, grijs of bruin  En zwart 
kan natuurlijk altijd gedragen worden, verder weg 
van je gezicht, als kleur van je broek, rok of in ac-
cessoires, in combinatie met de kleuren die je wel 
goed staan 

“Ik ben een reiziger, maar als ik iets lastig vind dan 
is het pakken, zelfs voor een vakantie. Laatst bracht 
ik mijn geheime wapen in stelling: Tammy Parrish 
van The Clothing Compass. We startten het gesprek 
met de vraag welke kleding ik nodig had gebaseerd 
op mijn agenda. Met deze gegevens stapte Tammy 
in mijn garderobekast en selecteerde kleding, stijlde 
verschillende outfits – van beachwear, casual-, tot 
aan cocktailkleding. Compleet met bijpassende 
accessoires en schoenen.
Het meest fantastische was dat ze iedere outfit 
apart had gefotografeerd en me de beelden 
allemaal had toegestuurd. Ik hoefde alleen nog maar 
naar het plaatje op mijn telefoon te kijken en me 
aan te kleden.
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We kunnen allemaal het oog van een expert 
gebruiken om met een frisse blik te kijken naar wat 
we hebben, wat goede combinaties zijn en hoe we 
deze het best kunnen dragen. Tammy is zo’n expert. 
Ik moedig je aan om haar ook tot jouw geheime 
wapen te maken.”

Jenny Powers, founder, Running With Heels 

Tip #3: Ken de vorm van je figuur en weet welke 
kleding daarbij past

Er zijn heel veel artikelen geschreven over 
lichaamsvormen en welke kleding het best past bij 
ieder figuur  Dit artikel geef ik je voor de basiskennis, 
of om die weer op te frissen  Er zijn twee zaken die ik 
graag aan dit onderwerp toevoeg:

Dat het mode is, betekent niet dat je het ook moet 
dragen. Ik houd van capribroeken, en zou ze super 
graag dragen  Zeker als ik zie hoe ze op een mooie 
zomerse dag met 32 graden staan bij modellen van 
1 80 m, in combinatie met mooie sandalen  Maar … ik 
heb korte benen, en als dan de zoom van mijn broek 
eindigt op het meeste brede stuk van mijn kuit, dan 
lijkt mijn been nog korter  Niet iets waar ik op zit te 
wachten natuurlijk  Mijn oplossing is: deze broeken 
niet kopen 

Ook jij hebt ongetwijfeld te kampen met dit soort 
kwesties  Daarom ontvangen mijn klanten twee keer 
per jaar een vertaling van de nieuwste modetrends 
naar hun figuren  Maar ook dan geldt dat de realiteit 
je beste vriendin is, en dat sommige trends simpel-
weg ‘no go’s’ zijn 

http://www.running-with-heels.com/
https://www.nydj.nl/blog/style-advice-vind-je-perfecte-pasvorm/
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Soms hebben we een blinde vlek voor onze eigen 
uitdagingen. Jarenlang droeg ik broeken met een 
lage taille omdat ik die comfortabeler vond zitten  
Toen ik met mijn studie image consulting begon 
werden mijn lichaamsmaten opnieuw opgemeten  
Dat ik destijds ook een buikje had, kwam toen echt 
aan het licht  Mijn korte benen leken - met zo’n lage 
broek – wel op die van een teckel  Vanaf dat  
moment kon ik, als ik naar mezelf keek, niets anders 
meer zien  Nu draag ik dus altijd broeken met een 
hoge(re) taille  Kortom: vraag een objectieve persoon 
je te adviseren bij wat goed staat 

Tip #4: Ontwikkel eerst je stijl en kijk dan pas wat 
in de mode is 

Als je je afvraagt hoe jij je eigen stijl kunt ontwikke-
len, weet ik daar, zonder dat ik je ken en gezien heb, 
natuurlijk geen antwoord op  Ik kan je wel een paar 
goede tips geven 

Stijl is iets anders dan mode. Er is op zich niets mis 
met mode, maar jouw stijl staat daar los van  Mijn 
advies: ontdek eerst wat je stijl is, en kijk vervolgens 
welke modekleding hierbij past 

Goed gekleed zijn, brengt je overal. Het is absoluut 
overbodig het wiel opnieuw uit te vinden  Kijk eens 
welke vrouwen je bewondert vanwege hun kle-
dingstijl, en ontdek wat je precies leuk vindt aan wat 
ze dragen of de manier waarop ze zich kleden 

Als je niet goed weet wat er zo aantrekkelijk is aan 
de stijl van de vrouw die je bewondert, overweeg dan 
om het haar te vragen  Je geeft haar zelfvertrou-
wen een boost, en wie weet geeft ze je een heleboel 
inzichten over het wat en hoe van haar stijl  Het kan 
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zelfs aanleiding zijn tot een interessant gesprek dat 
verder reikt dan alleen de buitenkant 

Selecteer de favoriete kledingstukken uit je  
kledingkast. Dat hoeven niet perse diegene te zijn 
die je regelmatig aan hebt omdat ze ‘altijd goed zijn’, 
of niet gestreken hoeven te worden  Ga juist op zoek 
naar de kleding die je echt heel erg leuk vindt en 
waar je je goed in voelt als je het draagt 

Is er enige overlap tussen de kledingstukken en/of 
de stijl die je leuk vindt (bij anderen) en de kleding-
stukken die al in je kast hangen? Ja, neem deze als 
vertrekpunt van je nieuwe stijl: kijk naar de vormen, 
lengte, materialen, kleuren, patronen en combinaties  
En maak op basis hiervan een lijst met stukken die 
je mist  Als het overweldigend voelt al deze kleding 
en combinaties, overweeg dan een zogenaamde 
‘Capsule Wardrobe’ te maken met jouw favoriete 
jasjes, broeken, rokken, shirts en andere geliefde 
stukken en accessoires als basis  Een Capsule War-
drobe is goed te vergelijken met een efficiënte en 
overzichtelijke garderobe, met stukken die goed bij 
elkaar passen en voor veel gelegenheden geschikt 
zijn, die je onderdelen van ook meeneemt als je op 
zakenreis of vakantie gaat 

Tip #5: Houding is (bijna) alles

Houding, gebruikt in de betekenis van: positie of 
postuur van het lichaam in staat om zich een actie, 
emotie of gevoel eigen te maken of er uiting aan 
te geven 

Je houding is van grote invloed op dat wat je uit-
straalt  Met een positieve houding sta je meer 
rechtop, lach je vaker, ben je opener naar en  

https://www.lifestyle.nl/lifestyle_shop/blog/stel-eenvoudig-capsule-wardrobe-samen/
https://www.nudge.nl/blog/2017/08/09/capsule-wardrobe-een-heel-seizoen-met-37-kledingstukken-gaat-jou-dat-lukken/
https://www.nudge.nl/blog/2017/08/09/capsule-wardrobe-een-heel-seizoen-met-37-kledingstukken-gaat-jou-dat-lukken/
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ontvankelijk voor anderen  Je houding heeft ook ef-
fect op hoe mensen je zien en ontvangen 

Vertrouwen. Op een jonge leeftijd heb ik geleerd 
mijn eigen kleding te maken  Ik ontwierp een paar 
werkelijk verschrikkelijke stukken, die nu zeg maar 
gebruikt kunnen worden als chantagemiddel  Maar 
als ik naar de foto’s kijk waarop ik deze draag, dan 
zie ik een jonge vrouw die zo ongelooflijk trots is, en 
zo vol vertrouwen, dat zij het is die de show steelt 
en niet de kleding  Deze stukken waren onderdeel 
van mij, ik was de ‘look’  De foto die je hiernaast 
ziet, is genomen op mijn trouwdag, een ander mooi 
moment dat ik een van mijn stoutmoedige outfits 
droeg  Een jurk die ik had ontworpen en gemaakt 
op basis van foto’s van ‘It Girl’ Louise Brooks uit de 
jaren 20 van de vorige eeuw  Ik hield van deze jurk, 
alleen al door het kijken naar deze foto realiseer 
ik me welke grote rol vertrouwen speelt in het er 
goed uitzien 

Je bent op je best als je kleding en accessoires 
draagt die zijn en voelen als jij, helemaal als jezelf  
Het tegenovergestelde geldt ook: als je kleding 
draagt waar je je niet thuis en niet comfortabel in 
voelt, dan straal je dat ook uit 

Maak Plezier. Serieus genomen worden betekent 
niet dat je geen plezier mag hebben  Zelfs op een 
begrafenis is er ruimte voor humor  Humor zorgt 
ervoor dat mensen op hun gemak zijn  Hoe comfor-
tabeler je je voelt, hoe meer je oprecht jezelf bent  
En als je het naar je zin hebt, lach je meestal, iets 
dat – ook wetenschappelijk bewezen – goed is voor 
je gezondheid 

https://www.rtlnieuws.nl/opmerkelijk/nep-of-niet-als-je-glimlacht-voel-je-je-beter
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“Ik waardeerde hoe gefocust de garderobe 
edit-sessie was, en hoe open je stond voor mijn 
suggesties en wat ik wilde bereiken. Terwijl je 
strak de leiding nam, en mij door het hele proces 
heen aanwijzingen en advies gaf. Altijd zette 
je gelijk een volgende stap en tegelijkertijd gaf 
je mij als klant maximaal de tijd. Mijn favoriete 
kledingstukken leerden mij specifieke zaken over 
de maten en pasvorm van mijn lichaam – ik had 
daar nooit eerder zo over nagedacht. Ook over de 
professionele manier waarop je mijn garderobekast 
herinrichtte ben ik zeer te spreken, evenals over 
de samenstelling van complete sets – ik vond 
het geweldig dat de sets, inclusief sieraden, 
schoenen en tassen, mijn garderobe naar een hoger 
niveau ‘trokken’.”
M S , fondsenwerver voor een Amerikaans ziekenhuis 

The Clothing Compass 

Mijn naam is Tammy Parrish, ik ben de oprichter van 
The Clothing Compass, een image consulting bedrijf 
waarmee ik succesvolle zakenvrouwen begeleid er op 
hun best uit te zien  En ze veel tijd en frustratie te be-
sparen, door stress weg te nemen bij het winkelen en 
het dagelijks kiezen van dé perfect passende outfit 

Kleding heeft van jongs af aan grote invloed gehad 
op hoe ik me voelde, en niet altijd op een positieve 
manier  Vanaf het moment dat ik kon lopen, totdat 
ik naar school ging, moest ik saddle oxfords aan — 
therapeutische schoenen — om mijn voeten op een 
goede manier te laten groeien  Ze waren niet ‘cool’ 
en ik werd ermee gepest 
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Dit is slechts een van de verhalen over mijn uiter-
lijk en de rol van kleding  Er volgden er nog vele, ook 
fijne  Want toen ik mijn eigen kleding ging maken en 
dragen, groeide mijn zelfvertrouwen enorm 

Ook op een ander front weet ik wat het is om een 
buitenbeentje te zijn  Ik ben geboren en opgegroeid 
in de Midwest USA, heb gewoond in Los Angeles, 
Londen, New York City en leef nu in Amsterdam  Ik 
heb dus, zoals gezegd, zelf ondervonden hoe het is 
anders te zijn en je tegelijkertijd te mengen in ‘het 
publiek’, en welke rol ‘hoe je eruit ziet’ hierbij speelt 

Na mijn Bachelor of Fine Arts (B F A ) in mode- 
ontwerp werkte ik enige tijd in de mode-industrie  
Omdat het goed doen voor mensen ‘riep’ maak-
te ik een switch: een jarenlange carrière bij diverse 
non-profit organisaties volgde, waaronder nu (nog 
deels) als directeur van Human Rights Watch in 
Nederland  In 2017 besloot ik terug te gaan naar mijn 
oude liefde en The Clothing Compass op te richten  
Hiermee kan ik mijn twee passies combineren: men-
sen helpen en visueel creatief zijn 

“Het is echt alsof ik een nieuwe garderobe heb!” 
J S , politicus
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Tot slot

Misschien denk je: “Fijn Tammy, dankjewel voor de 
tips en de kennismaking maar ik heb geen tijd om 
me hier verder in te verdiepen, laat staan de ac-
ties uit te voeren  Ik werk 60 uur in de week, ik heb 2 
kinderen en een partner, sport, probeer ’s nacht 6 uur 
te slapen en in de ideale wereld maak ik ook nog tijd 
voor vrienden… ”

Laat me je helpen 

Klik hier om direct jouw Style Quick Scan (Skype) 
sessie in te plannen  Tijdens dit geheel vrijblijvend, 
20 minuten gedurende gesprek geef ik je zeker 2 
gouden tips om er op je best uit te zien en tijd te 
besparen 

Volg me op mijn website en op social media: 
 
 linkedin INSTAGRAM youtube-square Facebook

https://www.clothingcompass.com/quick-scan/
https://www.clothingcompass.com/
https://www.linkedin.com/in/tammy-parrish/
https://www.instagram.com/clothingcompass/
https://www.youtube.com/channel/UC6OJbyvVuB20hMntYrXZmzA
https://www.facebook.com/clothingcompass/
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