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y Smooth van office naar borrel vergt de 

juiste aanpak. Allereerst: straal rust uit. 
Dus geen dikke lagen make-up, geen 
woeste krullen, diademen of bloemen 

in het haar. Ga voor een strakke, steile coupe 
of een (lage) staart. Een scheiding kan werken, 
alleen niet in het midden (staat bijna niemand) 
maar boven het midden van een van je wenk-
brauwen. Oorbellen kunnen, maar niet te groot. 
Een grote shopper mee mag best als je van je 
werk komt, al kun je ook een klein tasje extra 
meenemen. Zorg dat je kleren van mooie mate-
rialen zijn gemaakt en dat ze je goed passen. 
Niets onprofessioneler dan een te strakke broek, 
zeker aan het einde van de dag, als vouwen 
hebben toegeslagen. Maak bij twijfel een foto 
met je telefoon, dan is het bewijs zo geleverd. 

BURBERRY PRORSUM

Deze look met lange rok 
schreeuwt avond, maar kan zo 

naar overdag overgeheveld 
worden door hem te combine-
ren met een leren jasje of een 
trui. Kies bij voorkeur een kort 

truitje met driekwartmouw 
voor een sterke doch zachte 

uitstraling.

DIOR

De trend van het seizoen: de 
lange double-breasted blazer 
met broek tot op de kuit. De 
blazer omkleedt buik, bil en 

borst oftewel: hij kleedt mooi 
af. Hou je niet van die dubbele 
rij knopen, een enkele kan ook, 
als de voorpanden elkaar maar 

bedekken. De harde lijnen 
maken het silhouet sportief en 
krachtig. Maar poedertinten 
zijn niet voor iedereen weg-
gelegd: kijk of ze je staan en 
kies anders een frissere kleur. 

ARMANI

Zie hier een echte business-
look. Perfect voor overdag, 

maar wie ’s avonds uitgaat of 
een feestje heeft, kiest bij de 

klassieke broek een hoog 
sluitende mouwloze top, of 
een hemdje met spaghetti-

bandjes. Het gaat erom dat je 
wat huid laat zien, zodat het 
niet te zwaar en serieus is en 

vrouwelijk voelt. 

GIVENCHY

Basistip: verwar krachtig niet 
met streng. Dus zwart en een 
sterk silhouet: ja, maar dan 
ook nog hooggesloten met 

dikke panty’s: nee. Vandaar het 
diepere decolleté bij Givenchy 
als tegenhanger. Een mooie, 

soepelvallende spijkerbloes of 
stretchbloes eronder maakt het 

geheel ook losser (geen wit 
want dan word je een serveer-
ster). Of gekke kleurkousjes die 

net boven je enkellaars 
opduiken.  

DKNY 

Zakelijk met karakter: keurige 
nudekleurige rok, maar de 
outfit is toch uitgesproken 

dankzij de lange blauwe trui. 
De sokjes maken het geheel 

wat speelser. Wie ’s avonds een 
diner op de agenda heeft staan, 

vervangt de platte schoen 
natuurlijk door een hak (mee 
in de tas dus, als je ’s morgens 

de deur uitgaat). 

BROEK TOT OP DE KUIT , de trend van 
najaar 2015, maar als-ie je niet staat, 

laat ’m dan hangen.

Een brede RIEM van een centimeter of  
20 in je taille, dan wel drie dezelfde smalle 

riempjes net onder je taille. 
ENKELLAARSJES, al dan niet met hak, 

kunnen praktisch onder elke outfit. 

Truitje met DRIEKWARTMOUWEN.  
Dior en Vuitton hebben allebei hele mooie  

in de nieuwe collectie.

POWERLOOKS
tekst PASCALLE KOLDENHOF

 Wat draag je naar en na werk dit seizoen? Bazaar tipt office-outfits  
                                                                       die kreukloos de wildste borrels doorstaan.
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