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JE UITSTRALING

Nadine De Deken

Starten

OPTIMALISEER “De juiste kleuren hebben een grote  
impact”, aldus kleurenanalist en imago-
consulent Nadine De Deken: “Gebruik  
tinten die aansluiten bij jouw stijl. Dan 

gaat het niet alleen om kleding en make-up, 
maar zeker ook om je interieur. Kies jij 
voor de inrichting van je instituut 

materiaal, vormen en kleuren die bij 
jou passen, dan voelen zowel jij als 

jouw cliënt zich thuis. En door de juiste 
tinten en stijlen te gebruiken, lekt geen 
energie weg en ben je zelfs aan het eind 

van je (werk)dag nog helemaal fit.”

Het is bekend dat de juiste kleuren jouw 
cliënt kunnen helpen er stralend uit te 
zien. Nadine De Deken uit Merelbeke 

(België) geeft naast het bepalen van de best 
passende tinten ook tips over het daarbij 
horende interieur: “Als je als starter een 
schoonheidsinstituut opent, zorg er dan voor 
dat jij jouw sterkte kanten daardoor benadrukt. 
Het is een uitgelezen kans om daarmee die 
cliënten aan te trekken die bij jou passen. Dat 
geldt natuurlijk ook als je gaat verbouwen en/of 
uitbreiden.”

NEGEN TYPEN
Nadine vindt dat zij mensen tekort doet als ze 
alleen maar kunnen kiezen uit vier seizoens-
typen: “Ik ondersteun mijn cliënten met negen 
kleurtypes. Dan kunnen zij betere keuzes maken 
waardoor ze mooier tot hun recht komen. 
Bovendien zie ik bij elk van de negen typen 
een specifiek karakter volgens het Enneagram, 
elk met een eigen voorkeur voor werk en 
specialisatie. Voer jij die job uit die niet bij je 
past, dan zul je energie verliezen en eerder een 
burn-out krijgen.” Zij geeft een voorbeeld: “Zo zal 
een winter/herfst-type zich makkelijker als baas 
profileren en een herfsttype zal beter tot zijn 
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Auteur Nadine De Deken is al bijna veertig jaar 
met kleur bezig en schreef hier verschillende 
boeken over. Eind vorig jaar verscheen bij 

uitgeverij Lannoo haar zesde boek: Kleur, met 
de subtitel Breng jezelf in balans met het juiste 
kleur- en stijladvies. Onder de abonnees van 

ESTHÉ verloot de uitgever drie boeken. Wil je 
daarvoor in aanmerking komen, mail dan je naam 

en adresgegevens naar actie@estheonline.nl.

LEZERSACTIE

“Als je het meerdere mensen naar de zin wilt 
maken, mix dan met materialen en vormen”

N A D I N E  D E  D E K E N

BRENG JEZELF IN BALANS MET HET JUISTE KLEUR- EN STIJLADVIES

  kleur
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1)   Het Enneagram is een persoonlijkheidsmodel dat zich met 
bewust of onbewust gedrag bezighoudt. Dit geeft de motivatie 
aan van waaruit in veel omstandigheden gehandeld of gedacht 
wordt. (Bron: Wikipedia)

Pascale De Ridder uit het 
Vlaamse Lochristi werkt sinds 
2015 in haar eigen zaak Pan-
chadelle. Zij werkt er als zelf-
standig schoonheidsspecialist, 

gespecialiseerd in Natural Face
 Lifting. Zij vroeg Nadine De Deken 
advies over haar kleur- en karaktertype: “Als starter 
wilde ik een juiste uitstraling. Je bent toch het ge-
zicht van je instituut. In die tijd zat ik in een dip en 
droeg ik veel bruine kleding. Doordat dat verander-
de - ik kies nu vooral blauwe, zachte fuchsia en roze 
rode tinten - voel ik me veel zelfverzekerder en ope-
ner. Ik heb daarnaast veel meer energie gekregen. 
Ik durf meer mijn kennis te delen, heb meer zelfver-
trouwen en ik merk dat mijn cliënten mij daardoor 
waarderen en zich comfortabel voelen. En als ik me 
af en toe nog even somber voel, dan ervaar ik dat 
ik door de juiste kleuren te kiezen echt opknap.” 
Niet alleen voor haar als persoon had Nadine advies, 
ook het interieur van Pascales zaak werd onder de 
loep genomen. Pascale: “De kleur paars staat onder 
meer voor luxe en harmonie. Dat wil ik in mijn werk 
uitstralen. Daarnaast heb ik veel houttinten, glas 
en kandelaars: een combinatie van warm en koud.” 
Bovendien heeft zij zich voor wat betreft de bena-
dering van cliënten laten adviseren: “Ik heb geleerd 
op een andere manier vragen te stellen en beter te 
luisteren naar dat wat er gewenst is. Welke behan-
deling met welk effect wil de cliënt echt en op welke 
termijn. Omdat ze door dit te bespreken weten wat 
ze kunnen verwachten, heb ik eigenlijk alleen maar 
tevreden cliënten die via mond-tot-mondreclame 
naar mijn instituut komen.”
Voor meer informatie: www.pachandelle.be.

over de kleur van de lipstick: “Kies bij wat meer 
bruinige of gelige tanden niet voor roze tinten, 
die accentueren dat juist. Bruine en/of oranje 
kleuren laten de tanden witter lijken.”
Voor meer informatie: www.filline.be.

recht komen als zelfstandige.” Aan de hand van 
uiterlijke kenmerken als de kleur van de ogen, de 
huid, haren, tanden en lippen doet Nadine zowel 
een kleur- als ook een karakteranalyse. Nadine: 
“Je zoekt naar een reactie van een kleur. Wat 
doet die met onder meer de ogen en de huid. Zo 
zie je door het oplichten van de ogen of je het 
juiste type gekozen hebt. Daarnaast voer ik aan 
de hand van uiterlijke kenmerken een analyse 
uit van de innerlijke persoon. Door het juiste 
kleurenpallet straalt je cliënt niet alleen meer, 
ook ondersteun je daarmee diens karakter. Je 
brengt zo het uiterlijk in balans met het innerlijk. 
Dat maakt dat je cliënt sterker overkomt. En 
voor jouzelf geldt dat uiteraard ook. Als starter 
is het fijn te weten dat je daardoor in je nieuwe 
werk geen energie verliest. En je komt hierdoor 
als een expert op jouw terrein over. Dat maakt 
dat een potentiële cliënt eerder voor jou kiest.”

MEER DAN ALLEEN KLEUR
Het leuke is dat bij elk type een bepaald soort 
interieur past (zie kader). Nadine: “Als je het 
meerdere personeelsleden én cliënten naar de 
zin wilt maken zodat zij zich bij jou thuis voelen, 
mix dan met materialen en vormen.” In haar 
eigen studio heeft zij daarom zowel de warme 
materialen als hout en steen als de koudere als 
glas en metaal geïntegreerd. “Als je kleuren kiest 
voor onder andere je handdoeken, let er dan 
op dat ze bij iedereen passen”, aldus Nadine. 
Witte of zwarte handdoeken zijn daarom voor 
haar uit den bozen: “Die tinten passen eigenlijk 
bij niemand. Een betere kleur is crème, ivoor 
of champagne.” En als werkkleding zou zij 
eveneens niet besluiten voor wit of zwart: “Taupe 
staat vrijwel iedereen.” Van zwart is de Belgische 
ook voor onder meer mascara geen voorstander: 
“Dat maakt oud, streng en hard. Donkerbruin of 
donkergrijs is een beter alternatief; daardoor ziet 
de huid er bovendien frisser uit. Warme types 
voelen zich in het algemeen beter bij minder 
make-up; maak die daarom zo onopvallend 
mogelijk op.” Daarnaast heeft Nadine nog tips 
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INTERIEURADVIES
In welk interieur voelen de verschillende kleurentypes zich volgens Nadine het best thuis?
➤  ‘Koude’ types kiezen het best een ‘strak’ interieur met wit metaal en veel glas, waarbij het strakke en 

moderne zal overheersen met harde, pure kleuren bij een wintertype (met wel een kaarsje of bloemetje 
ter opfleuring) en meer gedempt zachte kleuren bij een zomertype.

➤  ‘Warme’ types voelen zich het best in een ‘gezellig’ interieur met veel geel zoals koper, hout en steen. 
Vul dit bij een lentetype aan met speelse en losse elementen zoals kleurrijke kussens.

➤  Bij een herfsttype zal het meer nonchalant ogen door een verbondenheid met de natuur en de daarbij 
horende materialen en kleuren.

➤  Kijk bij de mengtypes welk element meer overheerst en waar die persoon zich beter bij voelt.
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