


 
 

1. Kies je outfit elke ochtend met aandacht

Misschien is de klad erin gekomen, maar mag je je echt elke 
ochtend mooi aankleden! Alsof je naar kantoor gaat en een 
belangrijke afspraak hebt. Alleen heb je die afspraak nu met jezelf 
of via een computerscherm. Het helpt om je mindset in de 
‘werkmodus’ te krijgen. Het geeft je een beter gevoel als je 
aandacht hebt gegeven aan je kleding. 

Trek iets aan waarin jij je op je best voelt: zelfverzekerd, betrokken, 
ambitieus, creatief of wat er ook bij jou past.

Je zult nu eerder iets kiezen wat lekker zit. Geen probleem, zie ook 
tip 4. Zorg dat je ‘comfortabel’ combineert met kleding die je eerder 
ook naar je werk droeg. Houd je van jurken en rokjes? Draag die 
nu dan ook gerust. 

7x inspiratie voor je thuiswerkoutfit

2. Voeg een kleur toe en zorg dat die in beeld is 

Herken je dat: van die vergaderingen waarin iedereen in het grijs of zwart in beeld is? Met een kleur 
aan de bovenkant van je outfit knal jij van het beeldscherm af. Een rood vestje, roze sjaal of 
kobaltblauwe trui zorgt ervoor dat jij er vrolijk uitziet. Je valt er op een positieve manier mee op en je 
zult zien dat je letterlijk kleur brengt in de meeting. Bovendien kijken we 90% van de tijd naar onszelf 
in beeld. Dan kun je er maar beter leuk uitzien! 

3.  Kleur is gevoel

De kleur die jij draagt, werkt in op je gevoel. De kleur heeft ook 
invloed op hoe anderen jou zien.  Maak er gebruik van! 
Zo is zwart een gesloten, krachtige kleur. Met groen laat je zien 
dat je een samenwerker bent. Rood zorgt voor actie en 
resultaat. Blauw geeft vertrouwen en geel zorgt voor focus en 
zichtbaarheid. Met roze laat je je vrouwelijke kant zien. Magenta 
(knalroze) is een mengeling tussen rood en wit: het is daarom 
een krachtige, vrouwelijke kleur. Oranje brengt plezier. Mijn 
favorieten zijn paars, de kleur van de intuïtie en turquoise, voor 
creativiteit en verbinding. Welke kleur kies jij?!
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6.  Voor de koukleumen

Heb jij het ook zo vaak koud nu je thuiszit? Voor mij is het een 
goed excuus om mijn gekleurde sjaals veel te dragen. Een mooie 
sjaal op een zwart jurkje of een donkerblauw vest doet het altijd 
goed. 

Verder kun je met laagjes een mooi effect bereiken. Bijvoorbeeld: 
een wit shirtje, een blouse in een opvallende kleur en daarover 
een effen vest. Of een coltruitje of shirt met bloemen of ruit en 
daarover een jasje of vest. Draag je graag truien? Zorg dat ze van 
goede kwaliteit zijn en zonder capuchon. Op een effen wollen trui 
kun je een mooie ketting dragen of je draagt er een bloesje onder 
waarvan je het kraagje ziet, voor een luchtige touch.

4.  Koop een nette chill broek

Het liefst draag je je joggingbroek als je thuiszit. Maar soms wil je 
toch een echte 'werkoutfit' aan. Een broek in een stevige stof, geeft je 
meteen al het idee dat je aan het werk bent. Ga dus eens op zoek 
naar een broek in een mooie stof in een model dat heel lekker 
zit. Zelf vond ik er een met een touwtje en elastiek in de taille. Hij zit 
heerlijk, maar door de stevige stof voelt het als een broek voor een 
belangrijke afspraak. Een geschikte kleur voor de broek is 
donkerblauw, zwart of grijs, zodat je er alles mee kunt combineren. 

Mocht je over een tijdje toch weer naar kantoor aan, kun je ‘m dan 
ook weer aan, met mooie hakken eronder. Aan het eind van de 
thuiswerkdag verruil je je nette broek weer voor je joggingbroek!  

5.  Schoenen

Niet in beeld, maar wel belangrijk voor je 'werkgevoel': schoenen! Er zijn mensen die hun nette 
schoenen aantrekken voor ze hun werkkamer ingaan en ze 's avonds weer uitdoen. Zelf draag ik 
sneakers of platte enkellaarsjes. Schoenen zorgen ervoor dat je stevig met twee voeten op de grond 
staat. Dat werkt door in jouw afspraken en je werk.

7.  Make-up

Nu je de deur niet uitgaat, schiet ook de make-up er wel eens bij in. Ook hiervoor geldt: je mag best 
een beetje aandacht aan jezelf besteden! Mascara is altijd een goed idee. Een klein lijntje met een 
gekleurd oogpotlood staat ook mooi. Dat kan in de kleur van je ogen of juist in een contrasterende 
kleur. Zo is paars mooi bij groene ogen en blauw bij bruine ogen. Bij blauwe ogen zou je naast blauw 
ook eens grijs kunnen proberen.  Met lippenstift of lipgloss voeg je ook heel makkelijk een kleurtje toe. 
Vergeet ook je favoriete parfum niet op te doen!
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Lieve thuiswerker, 

Het valt soms niet mee, maar wat doe je het goed! De afgelopen tijd kreeg ik vaak de 
vraag: hoe kan ik me leuk en comfortabel kleden nu ik thuiszit? Ik schreef daarom 
mijn eigen tricks en tips voor je op. Leuke kleding is niet de oplossing voor alles. Het 
helpt je wel om je ook in je eentje achter je laptop goed te voelen.  Kleding in jouw stijl 
en jouw kleuren helpt je er ook aan herinneren dat je jouw kwaliteiten mag laten zien 
en mag inzetten.

Als je een goede outfit aan hebt, eentje waar je echt blij van wordt, geeft je dat 
meteen energie. Met de kleur en de stijl die bij jou passen, zet je jouw kwaliteiten 
kracht bij. Zo maak je impact en ben je ook op afstand zichtbaar en helemaal jezelf! 

Wil je meer inspiratie voor kleur, kleding en zichtbaar jezelf zijn? Volg me dan op 
Instagram: @marliesofferman Tag me vooral als jij met deze tips een mooie 
#thuiswerkoutfit hebt gevonden! 

Wil je meer kleur in je kleding en je leven? Speciaal voor vrouwen die weten dat nu 
het moment is om aan de slag te gaan met hun eigen stijl in kleur, kleding en 
persoonlijk leiderschap, ontwikkelde ik het True Colors Traject. In drie maanden 
ontwikkel je je eigen stijl in je kleding en daarmee ook in je werk en de rest van je 
leven. Je ontdekt jouw grootste kracht en hoe je impact kunt maken met jouw stijl. 

Wil jij hier meer over weten? Maak dan een afspraak voor een gratis 
inspiratiegesprek. In 30 minuten geef ik jou de eerste tips voor meer kleur in je kast 
en je leven en vertel ik je meer over het traject. info@marliesofferman.nl

Ik wens je veel inspiratie voor je #thuiswerkoutfit! 

Groeten, 

Marlies Offerman 
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