
STYLING YAELLE 
look amazing, feel great

Styling Yaelle | Agates bvba
Prinses Lilianelaan 12 - B-8310 Assebroek

BE 0809.170.238 | RPR Brugge 
Argenta - IBAN BE 07 9795 7656 4466 - BIC ARSPBE22

+32(0)474 53 34 70
info@styling-yaelle.be
www.styling-yaelle.be

+32(0)474 53 34 70
info@styling-yaelle.be
www.styling-yaelle.be

Annick Goethals  
kleur- en stijlconsulente 

imagocoach

Workshops en voordrachten
Styling Yaelle biedt workshops kleur, stijl en make-up aan voor verenigingen, vrijgezellenfeestjes, teambuilding... 
De inhoud van de workshops kan aangepast worden volgens wens van de klant.
Ook voor grote groepen (+50 personen) kunnen we een voordracht of workshop verzorgen. 
 
Tijdens een workshop/voordracht krijgt elke dame steeds een map waarin ze tijdens de workshop persoonlijke info 
en tips kan aanvullen.

Prijsofferte workshop/quickscan (7 tot 15 personen)
Workshop kleur 135 euro + 10 euro per persoon (vervoerskosten 0,50euro/km).   3u 
Workshop stijl 135 euro + 7,5 euro per persoon (vervoerskosten 0,50euro/km).   3u 
De prijzen zijn exclusief BTW 
 
Elke dame krijgt een persoonlijke bon van 10% korting op een boeking van een kleur/stijl en/of make-upsessie bij  
Styling Yaelle.

De workshop kan zowel een sessie kleur of stijl zijn.  
Een workshop duurt ongeveer 3u. Ik maak steeds gebruik van een powerpoint. 
De sessie kan doorgaan op locatie en kan ingericht worden op maat volgens jullie specifieke wensen. Een voorstel 
voor een workshop kleur en een workshop stijl vind je hieronder. Voor vragen of aanpassingen kan je steeds contact 
opnemen via mail (info@styling-yaelle.be) of gsm (0474 53 34 70). 

WORKSHOP KLEUR: 
Aan de hand van een powerpoint krijgen de dames een inleiding in de kleurenleer. We leren kleuren zien en onder-
verdelen.  
Daarna krijgt elke dame een quickscan. Voor de spiegel worden de 4 kleurkragen gedrapeerd en hierdoor krijgt elke 
dame een indicatie welke kleuren de dame goed staan. Aan de hand van voorbeelden worden ook de kleurencombi-
naties uitgelegd. 
Tijdens een workshop kleur voor 7 tot 15 personen, kan ik uiteraard niet iedereen een volledige uitgebreide kleur-
analyse geven. Een individuele analyse in mijn studio duurt namelijk 2u. 
Ik voorzie voor iedereen een korte algemene samenvatting waarop de dames notities kunnen aanvullen. Kleurenpas-
sen zijn apart aan te kopen aan 25 euro/stuk. 

WORKSHOP STIJL: 
Aan de hand van een powerpoint krijgen de dames een overzicht van een stijlanalyse. 
Bij een workshop stijl voor 7 tot 15 personen is het de bedoeling dat de dames vooral bij elkaar de gelaatsvorm en 
lichaamsvorm bepalen. De tips volgen dan in groep aan de hand van voorbeelden.   
Ik voorzie voor iedereen een korte algemene samenvatting waarop de dames notities kunnen aanvullen. 

Zie rubrieken Voordracht Kleur en Voordracht Stijl op de volgende pagina’s voor een overzicht van wat aan bod komt.
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Prijsofferte voordracht (vanaf 16 tot 100 personen)
Grote groepen/ voordrachten / bedrijven / verenigingen:  
135 euro per avond (3u) + 5,00 euro per persoon (vervoerskosten 0,50euro/km) 
prijzen exclusief BTW 
 
Elke dame krijgt een persoonlijke bon van 10% korting op een boeking van een kleur/stijl en/of make-upsessie bij  
Styling Yaelle. 
 
In een gezellige en ontspannen sfeer krijg je uitgebreid uitleg over kleur (algemene kleurenleer en specifiek naar  
kledij en accessoires) en/of stijl, gecombineerd met imago.
De aanpak wordt afgestemd op de groep. De inhoud van de voordracht kan aangepast worden op vraag van de klant 
in onderling overleg met Styling Yaelle.
 
Ik maak gebruik van een PowerPointpresentatie zodat iedereen de uitleg visueel kan volgen, dus beamer en projectie 
moeten voorzien worden door de organisatie. Elke deelnemer ontvangt een mapje.

Hieronder vind je een kort overzicht van de onderwerpen die aan bod komen tijdens de voordracht.  
Uiteraard kan de voordracht aangepast worden aan jullie wensen.

Voordracht Kleur

Inleiding: van buiten naar binnen
Het mooie aan kleur en stijl is dat  iedereen er goed kan uit zien!! 
Het heeft niks te maken met ideale maten of gewichten. Gewoon met kennis, weten wat je goed staat,  
weten hoe je er op je best kunt uitzien. En dit dan ook uitstralen.
In deze kleur en stijltraining leer je welke kleding het beste bij jouw figuur (of je nu klein, groot, dun of  
stevig bent) en persoonlijkheid past. En ook hoe je jouw totale uitstraling zo positief en mooi mogelijk kunt benadruk-
ken.

Inleiding in de kleurenleer  
•	 Indeling van de kleuren
•	 De kleurenleer volgens Itten 
•	 De twaalfdelige kleurencirkel: primaire/secundaire/tertiaire kleuren
•	 De 3 dimensies van een kleur
•	 Indelen van kleuren volgens de principes van de 4 seizoenen
•	 Doe-opdracht kleurkaartjes in de 4 seizoenen verdelen
•	 Doe-opdracht invullen persoonlijke fiche adh van zilver/goud, huid en haar

Kleurenanalyse overlopen

De kleurencombinaties met bijpassend “imago”
•	 De 7 kleurcontrasten:

o Kleur-tegen-kleurcontrast
o Licht-donkercontrast
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o Koel-warmcontrast
o Complementair contrast
o Simultaan  contrast
o Kwantiteitscontrast 
o Kwaliteitscontrast:  ton sur ton en analoog contrast

•	 Harmonische kleurencomposities
•	 Adviezen naar brillen, juwelen, handtassen, schoenen, haarkleur per seizoenstype

Voordracht Stijl

Inleiding
•	 Link kleur - stijl
•	 Waarom stijlanalyse? Wat is stijl?

o  STIJL ≠  MODE of FASHION 
o  Wat is het doel? 

•	 POSITIEVE KIJK = naar het geheel kijken = focus op het positieve = kleden naar het positieve, negatieve ook 
(h)erkennen 

•	 Stijl is niet enkel juiste rok qua vorm en snit op jouw lichaam!  
Mensen hebben ook een PERSOONLIJKHEID. Wat wil je uitstralen? 

Gelaatsvorm 
•	 Doe-opdracht: in groepjes gaan we aan de slag om elkaars gelaatsvorm te bepalen
•	 Bespreking kapsel, make-up, accessoires adhv gelaatsvorm – dia’s

Beenderstructuur opmeten 
•	 Doe – opdracht opmeten 

Figuuranalyse
•	 Rechte versus ronde belijning
•	 Doe –opdracht rechte versus ronde belijning
•	 LICHAAMSBEPALING/ lichaamstype bepalen 

Verloop stijlanalyse

Enkele camouflagepunten 
•	 9 stijlregels

Stijlpersoonlijkheid


