Overtuigingskracht, scherpzinnigheid en zelfvertrouwen: wat je
uitstraalt op het werk heeft veel te maken met de kleding die je
draagt. Vijf vrouwen over hun favoriete kantooroutfit.
Tekst Elleke van Duin en Barbelijn Bertram, foto’s Mark Prins

Powerpak
Advocaat Frederieke Leeflang: ‘Hier aan de Zuidas is het
traditionele mantelpak als werkoutfit passé’
Topadvocaat Frederieke Leeflang (41) is partner
bij advocatenkantoor Boekel De Nerée en heeft
als specialisatie Mededingingsrecht.

‘M

ijn outfit stem ik af op mijn
agenda. Heb ik een
bijeenkomst met één
cliënt? Of met meerdere? In
het laatste geval trek ik iets
formelers aan. Ook het
soort afspraak heeft invloed. Als ik een
kennismakingsgesprek heb of een ernstige
boodschap moet overbrengen, kies ik voor een
ingetogen ensemble. Grijs, donkerblauw en
zwart zijn dan perfecte kleuren.
Naarmate het contact met mijn cliënten
intensiever wordt, sta ik mezelf iets frivolers toe.
Dan laat ik meer van mezelf zien. Maar met een
decolleté zal ik me niet snel vertonen.
Hier aan de Zuidas is het traditionele
mantelpak als werkoutfit passé. Vijftien jaar

geleden was een vrouwelijke advocaat in een
nette broek nog revolutionair, tegenwoordig
worden er — ook door mij — leren rokjes
gedragen. En de hakken lijken steeds hoger te
worden. Vrouwelijke advocaten permitteren zich
meer, zeker de partners hebben hun eigen stijl.
Ik besteed veel aandacht en geld aan mijn
kantooroutfit. In een mooi ensemble
onderhandel ik beter en leid ik met meer
overtuiging een gesprek. Favoriet van dit
moment is dit moderne mantelpak van het
Italiaanse merk Les Copains. Het heeft een
chique zachtroze kleur en een mooi silhouet. Het
is weliswaar strak gesneden maar oogt toch
netjes. Ik voel me er sterk in omdat het zo
vrouwelijk is, en omdat het anders is dan een
traditioneel mantelpak. Het is zakelijk en toch
decent. Ik zie er graag elegant en tegelijkertijd
krachtig uit. Prada-hakken horen bij mijn
handelsmerk, net als roze glitteroogschaduw.
Dat zorgt voor wat extra glans in de boardroom.’

pagina 20, 05-03-2011 © Het Financieele Dagblad Bijlage

fdpersoonlijk | zaterdag 5 maart 2011 | 21

pagina 21, 05-03-2011 © Het Financieele Dagblad Bijlage

Suzanne Band, hoofd Vermogensbeheer bij Petercam:
‘Ik wil overkomen als een vakvrouw’
Suzanne Band(38)is hoofdVermogensbeheer
bijPetercam,eenvan de grootsteonafhankelijke
vermogen
g sbeheerders inBelgië.

‘J

e zult mij nooit ineen rok zienop
kantoor. Dat iseenheelbewuste keuze.
Ik heb lang blond haar en blauweogen,
het clichéplaatje waarover graag
grappen worden gemaakt. Eenrok
vergroott dit beeldnog meer. Mijn
werkkleding isdusbedoeld om eventuele
vooroordelen weg te nemen.Ik wiloverkomen
alseenvakvrouw.Net als met skiën;ikheb liever
dat ikgoednaar benedenkom,dandat iedereen
zegt:wat zietz
t e er leuk uit.
Inmiddels doe ik
k dit werk aldertien jaar en
heb ikv
k oldoendewerkervaring opgedaan omte
wetenhoe ik me vrouwelijk en tegelijkertijd
professioneelkankleden. Dat gaat prima ineen
nettebroek.
Mijnfavoriet isdeze, vanValentino. Eropkies

ik voor dit crèmekleurigejasje vanBrian Dales,
met eronder een groenzijden hemdje van
hetzelfde merk. De halfhogelaarzen van Dolce &
Gabbanapassen er perfect bij;ze zijn elegant en
tochkrachtig. Wanneer mijn collega’smij zo
zien binnenkomen,weten zehoe laat het is:er
gaat gescoordworden.
Mijn
i Prada-tasisoverigens ook onmisbaar.
Ringen en kettingendraag ik niet.Maar zonder
mijn Cartier-horloge ga ik dedeur niet uit. Ook
mijn drie witgouden oorringen hebikaltijdin.
Mijn haar heb ik altijdlos. Opgestoken voelt
het niett prettig.Behalveoogschaduw enmascara
draag ik
k geenmake-up. Aan lipstick hebikeen
hekel, evenalsaanfoundation.Ik ga liever naar
dezonnebank.
Privézieik er trouwenstotaal andersuit: dan
draag ik
k jurkjes, leggings, strakke
spijkerbroeken, leren jasjes,stoere laarzenen
gympen.Dangaat het niet om de klant, maar om
mij.’

‘Wanneer mijn collega’s
mij zo zien binnenkomen,
weten ze hoe laat het is’
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Europees Commissaris Neelie Kroes: ‘Mijn ensembles moeten
tot ’s avonds laat mee kunnen, zonder frommelig te worden’
Neelie Kroes (69) is Europees Commissaris,
vicevoorzitter van de Europese Commissie en
oud-VVD-minister. In 2009 stond ze op de 57ste
plaats van de Forbes-lijst van de 100
invloedrijkste vrouwen ter wereld.

‘D

it ensemble zit lekker, het is
chic en ik voel me er goed in.
Het bestaat uit een
donkerbruine broek en een
bruin boucléjasje met een
geplooide zijden kraag.
Eronder draag ik een bruin shirt. Ik vermoed dat
het van Armani is, hoewel het allemaal niet bij
elkaar hoort. Al met al klinkt het misschien
tuttig, maar toch oogt het heel elegant.
Ik kies graag voor bruin en aardetinten,
vanwege mijn bruine ogen. Op het jasje zit een
spinnenbroche met gekleurde steentjes;
broches zijn mijn handelsmerk. Mantelpakjes
heb ik ook, die wissel ik af met broeken.

Mijn kleren koop ik zelf. Het liefst in Den
Haag, bij Hardies Fashion en Couture. Ze
kennen mijn smaak en houden daar rekening
mee bij de inkoop. Armani is een prettig merk,
omdat de stoffen van deze ontwerper niet of
nauwelijks kreuken en de snit perfect is. Heel
belangrijk, want ik maak regelmatig lange
dagen. Mijn ensembles moeten dus van negen
uur ’s morgens tot ’s avonds laat mee kunnen,
zonder frommelig te worden.
Ik krijg wel eens complimenten over mijn
kleding. Maar ach, complimenten over
uiterlijkheden zijn natuurlijk maar betrekkelijk.
Het valt me wel op dat ze hier in Brussel meer
werk maken van hun uiterlijk en ook veel meer
outgoing zijn. In Nederland investeert men liever
in het interieur.
Mijn nagels? Ze zijn altijd rood. Ik laat ze eens
in de zoveel tijd in Amsterdam lakken, bij Tilly’s
Nailstudio in de Beethovenstraat. Ik ga er
speciaal voor naar Amsterdam.’

‘Voor mijn nagels ga ik
eens in de zoveel tijd
speciaal naar Amsterdam’
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Fatma Koser Kaya, Tweede Kamerlid: ‘In dit
geheel voel ik me zelfverzekerd’
Fatma Koser Kaya (42)isadvocaat en is sinds
2004
4 Tweede Kamerlid voor D66.

‘O

fficieelhoort dit jasje niet bij
dezerok. Maar dat zie jeniet,
het lijk
i t eencompleet
mantelpak. Het jasjeis van
Kookaï,ik kocht het tweejaar
geledentoenikmett een
vriendineen weekendinParijswas. Het iseffen
zwart,zonder tierlantijnen,daar houd ik niet
van.
Derok is van de WEinDenHaag. Ik passeerde
de etalage,zag ’mliggen en wist direct dat hij bij
mijn
i “Parijse” jasje zou passen. Eninderdaad,
het iseen goede match. Derok iskort, maar niet
té. Eronderdraag ik
k altijd deze hooggehakte
enkellaarsjesvan eenItaliaans merk.In dit
geheel voel ik me zelfverzekerd. Ik draag het

graag tijdens debatten. Maar het jasje kan ikook
aan opjeansbij een etentje met vrienden.
Mijn
i kledingstijl isklassiek,met een
moderne twist, zowelzakelijk als privé. Mijn
sieraden zijnbescheiden. Ik draag geen
oorbellen.Armbandjes draag ikheelaf entoe.Ik
hebeenheel fijn goudenkettinkjemet een
sterretje dat ik bijna altijdomheb.
Aanmijnhaar doeikverderniet zo veel.Wel
hebik sinds kort een goedje dat pluizige lokken
tegengaat, van Wella. Ik krijg regelmatig
complimenten over wat ikaanheb. Femke
Halsema merktehet altijd opals ik iets leuks
droeg.
Tochmagm
g ijn uiterlijk nooit mijn
boodschap overheersen.Klerenmaken immers
niet de man, ikvind dat je geen pak hoeft te
dragenomzelfverzekerdheiduit testralen. Dat
komt van binnenuit.’

‘In de Tweede Kamer merkte
Femke Halsema het altijd op
als ik iets leuks droeg’
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Professor Louise O. Fresco: ‘Het is niet de bedoeling
dat mijn outfit intimiderend overkomt’
Louise O. Fresco (58) is hoogleraar duurzame
ontwikkeling aan de UvA. Ze is kroonlid van de
Sociaal-Economische Raad, lid van de raad van
commissarissen van de Rabobank en
non-executive director van Unilever.

‘I

k spreek regelmatig voor een volle zaal.
Omdat ik ook achterin zichtbaar moet
zijn, probeer ik altijd iets aan te trekken
wat een andere kleur heeft dan het
gebruikelijke zwart of donkerblauw.
Vrouwen kunnen zich veel meer kleuren
permitteren dan mannen. Maar het is ook weer
niet de bedoeling dat mijn outfit intimiderend
overkomt.
Dit knielange, Indiase geborduurde tuniek
leent zich goed voor lezingen. Het is discreter
dan een knalrood of groen jasje, origineler ook.
Bovendien heb ik veel in Azië gereisd, dus het is
ook iets persoonlijks.

Ik krijg er vaak positieve reacties op. Ik heb
meerdere tunieken of jasjes in deze stijl, in
verschillende kleurstellingen. Dit jasje is een mix
van kasjmier en zijde. Het is zacht, licht, kreukelt
niet en past goed in mijn handbagage. Ik vlieg
veel, dus dat is handig. Ik draag er altijd een
simpele zwarte jurk onder, de “usual little black
dress”. Maar ik heb ook mantelpakjes hoor, het
is niet zo dat ik me alleen in etnische jurken hul.
Verder gelden, zeker in internationale
diplomatieke kringen, tal van ongeschreven
regels voor vrouwen. Je oorbellen mogen niet te
lang zijn, je hakken niet te hoog en je mag lang
haar ook niet los dragen. Dat leidt alleen maar af.
In de wetenschap is dat allemaal een stuk
losser, maar in de VS is men vaak heel formeel
wanneer het om uiterlijkheden op de werkvloer
gaat. Hillary Clinton is een goed voorbeeld van
iemand die zich volgens de regels kleedt en er
toch mooi en vrouwelijk uitziet.’

‘Vrouwen kunnen zich veel
meer kleuren permitteren
dan mannen’
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