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Beste {{voornaam}}
Jij ziet ook vast als eerste Karien van Gennip, minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid: de dame in de opvallende kleur magenta (ook wel fuchsia genoemd).
Zij is het meest zichtbaar. Of is het alleen haar jurk die van het bordes afspat?
Voor de mannen in een nieuw kabinet kent de dag een omkleedmoment. Bij het afleggen
van de eed dragen ze een jacquet. Maar op het bordes is tenue de ville (donker pak) de
dresscode. Blauw was dit jaar populair: gezaghebbend, strategisch en standvastig.
De vrouwen komen 'aangekleed' van huis. Zouden ze onderling overlegd hebben? Je
mag aannemen dat ze er in ieder geval heel goed over hebben nagedacht.
Er is al veel over gesproken en geschreven. Het leukst vind ik de blog van Claudia
Straatman en Anita Willemars op de site van Nouveau.
Even terug naar de jurk van Karien van Gennip: de heldere, koele magenta kleur staat
haar goed. Ik zou haar echter een ander model adviseren: korter en met meer vorm. De
kleur staat in de kleurenpsychologie bekend als 'De Dynamische Initiator: amusant,
helder, 150% inzet, opvallend. Is dit wat ze uit wil stralen? De kleur past alleen niet in dit
vrij sobere geheel, té vrolijk, té opvallend voor deze gelegenheid.
De leden van het nieuwe kabinet staan vanwege Covid ver uit elkaar. Daardoor valt de
magenta jurk extra op. Ik bekeek foto's van verschillende kabinetten. Doordat de
ministers dicht bij elkaar staan, krijg je een totaal andere dynamiek. Op de meeste
bordesfoto's zie je ook andere felle kleuren, zoals het kanariegeel van Ank Bijleveld en
het vuurrood van Ingrid van Engelshoven of een mooie print, bijvoorbeeld van Sigrid
Kaag.
Vier ministers dragen groen. Dat straalt uit dat ze samenwerken belangrijk vinden:
harmonieus, professioneel en serieus. Over het wit en blauw van de vrouwen in de
achterste rij schreef ik al eerder. Dan blijven er nog twee over: Micky Adriaansens,
minister van Economische Zaken en Kasja Ollongren, minister van Defensie: allebei
underdressed. Ollongren met haar zwart-wit combi – met tas! – en Adriaansens met
tweedjasje en blauwe bootcut. Ze zien eruit als op een doodgewone door-de-weeksedag.
Wie vond jij het best gekleed?
In de paar seconden waarin je naar de foto kijkt, heb je je een beeld gevormd. Kleding is
dus een geweldige tool om jezelf te profileren. Wil je er meer van weten? Ik organiseer
weer een gratis Zoom-bijeenkomst rondom Imago, op zaterdag 29 januari van 11-12 uur.
Ik heb 6 plaatsen beschikbaar. Speciaal voor jou als je interesse hebt of omdat je jezelf
zichtbaarder wil profileren. Meer info en aanmelden doe je via deze link.
Zie je graag de 29e!
Lieve groet,
Riëlle
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