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Benut Kleur optimaal voor de groei van jouw bedrijf

Leer hoe jij Kleur bewust inzet om te vertellen wie jij bent en

wie jij graag helpt met je bedrijf.
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1. WAT IS KLEUR?

Alles wat we waarnemen als

kleur is een subjectieve

ervaring die afhangt van het

licht dat voorwerpen weer-

kaatsen en de eigenschap-

pen van het visuele systeem

(onze ogen). 

Kleur is ongrijpbaar en niks

meer en niks minder dan

het licht van de zon. Dit

licht weerkaatst op

voorwerpen en alles wordt

teruggekaatst behalve die

ene kleur die wij zien.

Kleuren staan niet op zich-

zelf, maar ze beïnvloeden

elkaar. Wanneer je kleuren

naast elkaar zet geven ze

een bepaald contrast en wat

in het ene geval licht lijkt, is

in het andere geval juist

donker.

KLEUR KUN JE NIET VASTPAKKEN

Kleur is in de eerste plaats

een eigenschap van licht.

De kleur van je verf komt

uit het licht van de lamp of

de zon. Pas in de tweede

plaats is kleur een

eigenschap van de dingen

die kleur hebben.

En omdat je niet met licht

schildert maar met verf,

kun je in een kleursysteem

voor de schilder de "ware"

licht-kleuren slechts

imiteren met pigmenten en

kleur-stoffen. Daarin zit

een beperking.

Kleur is een eigenschap van

licht die wordt bepaald door

de verschillende golflengtes 

waaruit dat licht is samen-

gesteld. De samenstelling

van golflengtes wordt het

spectrum genoemd. Het

kleurenspectrum bestaat uit

de kleuren van de regen-

boog met de kleuren-

volgorde rood-oranje-geel-

groen-blauw-indigo-violet, 

die overeenkomt met da-

lende golflengte en een

stijgende frequentie van de

lichtgolven

KLEUR EN LICHT



1. WAT IS KLEUR?

Het licht van de zon weerkaatst op een voorwerp en dit

geeft alles terug behalve de kleur van het voorwerp. Maar

we “zien” pas echt kleuren met onze hersenen. Daardoor

komt het dat de ene kleur fijner “voelt” dan de andere

kleur. Wanneer we aan bepaalde kleuren denken hebben we

daar een gevoel bij.

Probeer je maar eens voor te stellen dat iemand in een

lichtroze outfit tegenover je staat waar je boos op bent. Kun

je die stevig door elkaar rammelen? En wat als ze een rode

outfit dragen, of een zwarte? Voelt dat anders voor jou?

Wat doen de verschillende kleuren met je?
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KLEUR IS EMOTIE

Kleur wekt een biochemische reactie in ons lichaam op en

stimuleert de hypofyse.

Deze klier produceert hormonen die invloed hebben op

onze stofwisseling, eetlust, emoties, stemmingen en gedrag.

De twee belangrijkste hormonen; serotine & melatonine

hebben respectievelijk een opbeurend en kalmerend effect

op ons.

Er is bewezen dan rood onze lichaamstemperatuur

verhoogd, dus mensen met een hoge bloeddruk opgepast

mer rood. Voor mensen met wintertenen en winterhanden

zijn rode sokken uitermate geschikt.

Er is ook bewezen dat kleuren die we dragen op onze huid,

veel effect hebben op onze gemoedstoestand en dat ze net

als licht “door onze huid gaan” gaan en onze cellen danig

beïnvloeden.

Je kunt kleuren inzetten om mensen te vertellen en te laten

zien wie jij bent en waar jouw bedrijf voor staat.

Zorg voor Kleur, dan zorgt Kleur voor jou!

WAT DOET KLEUR FYSIEK MET ONS?



1. WAT IS KLEUR?

Wij zijn gewend om kleur te interpreteren via onze ogen,

maar er zijn ook nog andere zintuigen waardoor we kleur

ervarenn, alleen werkt dat veel subtieler.We hebben

allemaal 5 zintuigen en we “zien”, “ervaren” kleur met alle

5.

1.We kunnen kleur zien via onze ogen

2.We kunnen kleur voelen

3.We kunnen kleuren proeven

4.We kunnen kleuren horen

5.We kunnen kleuren ruiken

In een onderzoek werd eens een kleuradvies gegeven aan

blinden en slechtzienden en wat opviel was dat mensen die

helemaal niets konden zien, beter wisten welke kleur bij hen

pasten dan de mensen met een beperkt gezichtsvermogen.

De laatsten kozen vaak voor harde kleuren omdat zij dit nog

konden waarnemen, terwijl blinde mensen op hun gevoel

afgingen. Zo was er een blinde mevrouw met een porse-

leinachtige huid waarover een vleugje framboos roze lag.

Haar oogleden hingen naar beneden zodat haar irissen niet

goed te zien waren.

Eerst werd er een goudkleurige doek, die niet harmo-

niseerde met haar huid, onder haar gezicht gelegd. Er

gebeurde niets. Maar toen hetzelfde gedaan werd met een

zilverkleurige doek, reageerde haar lichaam onmiddellijk.

Haar ogen gingen open, prachtig helderblauw, en ze begon

te stralen. Zelf kon ze het niet zien, maar ze voelde wel dat

deze kleur bij haar paste. Bijzonder!

 

Iedereen met een “normaal”  kleurenzicht kan maar liefst

1 miljoen tinten van kleuren onderscheiden, 

maar zonder een kleursysteem om de kleuren te bepalen is

communicatie onmogelijk. Ideaal gezien zou een

kleursysteem gebruikt moeten worden vanaf concept, door

visualisatie, specificatie en productie tot aan realisatie.
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KLEUR EN ONZE ZINTUIGEN



1. WAT IS KLEUR?

Uit een onderzoek onder verplegend personeel is

vastgesteld dat het dragen van elke dag witte kleding veel

energie vraagt en dat het regelmatig wisselen van kleuren

hetzelfde is als regelmatig ander voedsel eten.

Aardbeien en fruit is gezond, dat weten we allemaal, maar

niet wanneer we dit elke maaltijd eten, elke dag en week in,

week uit, jaar in jaar uit…. Zo is het ook met kleur, goed om

te variëren voor meer balans in je leven.

We kennen geen "goede" of "slechte" kleuren, maar

wanneer je kleuren te veel of te weinig draagt ervaar je de

"negatieve" aspecten van die kleur. Goed dus om af te

wisselen of kleding te dragen met meerdere kleuren erin. 
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KLEUR EN AARDBEIEN



Mijn naam is Jannie Boer,

al al meer dan 30 jaar

ondernemer. Ik vind het

fsuper om jou te inspireren

om op een dynamische

manier Kleur effectief in te

zetten voor de groei van

jouw bedrijf. Zodat jij beter

gezien, gehoord en

gewaardeerd en meer kunt

bereiken en betekenen.

Ik heb een achtergrond in

de kinderpsychiatrie en

ontwierp jarenlang een

eigen Kledinglijn voor

dames met een maatje meer

die ik o.a. verkocht in mijn

eigen Kledingzaak. 

JANNIE
BOER

WANNEER JE DE

JUISTE KLEUREN

CONSEQUENT

INZET VOOR JE

BEDRIJF, KOMT

JOUW IDEALE

DOELGROEP

SNELLER NAAR JE

TOE.
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Nadat ik met mijn man

 verhuisde van Friesland

naar Zeeland ging ik mijn

passie achterna en starte

ik mijn eigen bedrijf; Kijk

op Kleur. Vanaf 2014 run

ik een 2e bedrijf samen

met collega Pauline v/d

Veeken; Home of Power.

Kleur is  mijn grootste

liefde en mijn kennis en

ervaring over kleur deel ik

graag. Het is mijn missie

om Kleur te verspreiden,

zodat ondernemers deze

optimaal kunnen inzetten

voor de groei van zichzelf

en hun bedrijf. 



Kijk op Kleur geeft al

jarenlang coaching,

adviezen en opleidingen

op het gebied van Kleur,

Imago en het versterken

van Persoonlijke Kracht. 

Inmiddels heb ik meer dan

200 Imago Professionals

opgeleid en werken

Pauline en ik vanuit Home

of Power samen met ruim

150 Persoonlijk Kracht

Coaches. We helpen

ondernemers om hun

persoonlijke kracht te

versterken en met een

passende uitstraling

krachtig & zichtbaar te

worden en zo te laten zien

wie ze zijn.

HET GEZICHT 
ACHTER
KIJK OP
KLEUR
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Samen willen we de wereld

meer kleur geven en

mensen laten ervaren hoe

bijzonder ze zijn. Met de

Persoonlijke Kracht

Methodiek hebben we een

instrument in handen

waarmee dat prima kan.

Binnen deze methodiek

werken we met de Kracht

van Kleur en de Taal van

de Elementen.

Wanneer je dit zelf ervaart,

ontdek je hoe je eenvoudig

en snel een prachtige

ontwikkeling in gang zet.

Je komt snel tot de kern

en dat zorgt dat je

makkelijk die stap zet voor

de groei van je bedrijf.

Mag ik jou inspireren om

Kleur efficiënt toe te

passen zodat jij verder

groeit en meer mensen

kunt helpen….Dan maken

we samen de wereld een

beetje kleur-rijker!

Verder… ben ik gelukkig

getrouwd met mijn steun

en toeverlaat Jan en heb

ik 2 prachtige dochters,

Marni & Silke, waar ik

heel trots op ben.

Veel plezier met alle

tipss uit dit E-Book. Het

levert jou  vast  mooie

inzichten op voor de

groei van jou en je

bedrijf.

JANNIE
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Kleurpsychologie speelt een belangrijke en essentiële rol in hoe wij anderen ervaren en

hoe anderen ons ervaren. We worden dagelijks beïnvloed door kleuren in de supermarkt

of in de reclame. Als we bv. aan Mac Donalds denken, weten kinderen de gele M feilloos

te vinden tussen de groenen bomen.

Insecten kunnen heel goed kleuren onderscheiden; dit vermogen gebruiken ze om hun

voedsel te zoeken en te vinden.

Zo werkt dat ook voor jou en je bedrijf. Met de juiste kleuren voor de Branding van jezelf

en je bedrijf wordt je beter zichtbaar voor de klanten die bij je passen. Met Kleur

communiceer je in eerste instantie met jezelf. Wat wil jij bewust of onbewust vertellen?

Daarna praat je met de wereld om je heen en gaan er reacties komen op jouw (non-

verbale) communicatie.

Wanneer jij helder hebt wie je bent en wat je wilt bereiken en betekenen kun je de juiste kleuren

inzetten om dat ook te bereiken. Wil je rust voor jezelf kies dan voor groen, wil je dat ook uitstralen

met je bedrijf? Past groen bij jouw persoonlijke kwaliteiten en de kernwaarden van jouw bedrijf?

Wil je meer ruimte voor jezelf, kies dan voor grijs of zwart. Wil je dat ook uitstralen met je bedrijf?

Wil je opgemerkt worden met je bedrijf kies dan voor geel en mensen zullen je eerder zien en

langer herinneren. Maar past geel ook bij de kernwaarden van je bedrijf? Is dat wat jj doet met je

bedrijf?

Goed om eens te kijken wat jouw grootste kwaliteiten zijn en wat de waarden zijn wat jouw bedrijf

onderscheidend maakt. Wanneer die kleuren kloppen ben je altijd congruent met de waarde die je

levert.

Wanneer je wit weten wat jouw belangrijkste waarden zijn en wat er bij je bedrijf past, maak dan de

Persoonlijke Kracht Test en ontdek welke kleuren jouw blauwdruk  voor succes en geluk zijn. Voor

meer informatie stuur een mailtje naar info@kijkopkleur.nl

3. WAT IS DE TAAL VAN KLEUR?



Je laat met de kleuren die je draagt zien wie je bent, hoe jij je voelt en wat je belangrijk

vind in het leven. Zonder dat we ons bewust zijn dat we niet alleen communiceren met

onze mond, maar ook met onze uitstalling die voor het grootste deel, meer dan 75 %

wordt bepaald door datgene wat we dragen.

Kleur is het eerste wat we zien wanneer iemand in de verte aan komt lopen. Het bepaald

meteen een beeld van degene zonder dat die ook nog maar iets gezegd of gedaan heeft.

Goed om je dat te realiseren, want dat geldt ook voor jou!

Kleding bestaat niet alleen uit kleuren, maar ook uit vormen die rond, recht of gebogen

zijn. Uit stoffen die hard, zacht, harig, glad, glanzend of mat zijn. Accessoires die een

outfit kunnen veranderen en completer kunnen maken. Kortom voor het kiezen van een

juiste outfit en de juiste kleuren komt nogal wat kijken.

Elke kleur heeft specifieke eigenschappen en betekenissen. Kennis van de kwaliteiten van

een kleur kan bijdragen tot een betere bewustwording van de invloeden die in je leven

werkzaam zijn. Wanneer bepaalde kleuren in je leven overheersen of niet voorkomen, zegt

dit wat jou en het thema wat speelt op dat moment. En welke verlangens er zijn in je

leven.

Wanneer jij de kleuren van de branding van je bedrijf afstemt op jouw allergrootste

kwaliteiten, komt jouw doelgroep sneller naar je toe en werk je alleen nog met de

allerleukste klanten. Is dat wat jij wilt? 
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3. WAT IS DE TAAL VAN KLEUR?

KLEUR IS COMMUNICATIE

BETEKENISSEN VAN KLEUREN



Vuurrood; Snelheid, Passie, Materialistisch, Vurig.

Oranje; Avontuurlijk, Gezellig, Enthousiast, Moedig.

Geel; Vrolijk,  Zonnig, Optimistisch, Opvallend.

Limegroen; Fris, Groeigericht, Vitaliteit, Gezond.

Olijfgroen; Camouflage, Natuurlijk, Vrouwelijk Leiderschap, Bescheiden.

Groen; Harmonie, Rustig, Samenwerken, Menslievend.

Turkoois; Jeugdig, Spontaan, Creatief, Origineel.

Blauw; Betrouwbaar, Kalm, Gecontroleerd, Diplomatiek.

Indigoblauw; Autoriteit, Gedisciplineerd, Zakelijk, Visiegericht.

Lavendel; Fantasierijk, Intuïtief, Rustgevend, Toegewijd.

Paars; Artistiek, Futuristisch, Inspirerend, Geloofwaardig.

Magenta; Zorgzaam, Dynamisch, Initiërend, Grote inzet.

Roze; Zacht, Romantisch, Liefdevol, Behulpzaam.

Grijs; Intelligent, Neutraal, Rationeel, Stevig.

Wit; Onpartijdig, Eerlijk, Wijs, Open.

Bruin; Conservatief, Huiselijk, Gestructureerd, Veiligheid.

Bordeaux; Luxueus, Elegant, Klassiek, Kwaliteit.

Zwart; Wilskrachtig, Onafhankelijk, Dienend, Vrijheid.
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DIT STRAALT JE BEDRIJF UIT MET KLEUR

3. WAT IS DE TAAL VAN KLEUR?



Door slim gebruik te maken van de juiste kleuren in je kleding en accessoires, kun je

resultaten beïnvloeden door de juiste kleuren bewust in te zetten. Wanneer je bv. zakelijk

over wilt komen zorg dan voor een groot kleurverschil (contrast) tussen de kleuren die je

draagt. Bijvoorbeeld marine/wit, zwart/wit of antraciet/wit.

GROEN

Wil jij harmonie en balans laten zien in je uitstraling kies dan voor jouw kleur groen. Ook

als je graag samen dingen doet en tot een gezamenlijke oplossing wil komen is groen de

uitgelezen kleur om in te zetten.

 

ROOD

Wil jij dat er wat gebeurt en dat er snel beslissingen worden genomen kies van voor rood,

Je zal merken dat alles sneller voor elkaar komt. Een teveel aan rood kan voor

agressiviteit zorgen, kijk dus goed welke hoeveelheid en tint rood je draagt.

TURKOOIS

Wil jij laten zien dat je creatief en innovatief bent? Kies dan voor een mooie

tint turkoois want deze kleur straalt een en al creativiteit uit.

OLIJFGROEN

Wil jij niet zo graag op de voorgrond, maar wil je liever een organisatorische rol op de

achtergrond, kies dan voor een tint van olijfgroen. Deze kleur zal ervoor zorgen dat jij je

bescheiden op de achtergrond de verbindende factor mag zijn.

ZWART

Heb jij als verlangen dat je onafhankelijk wilt zijn? Kies dan voor zwart, de kleur die niet

alleen mooi afkleedt, maar die je ook kracht geeft om door te gaan en te strijden voor een

stukje persoonlijke ruimte en vrijheid.
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4.  KLEUR EN JOUW UITSTRALING



ROZE

Als je fan bent van de roze tinten ben je vast een zorgzaam type, iemand die graag iets

doet voor anderen. Werk je in de zorg? Doe je iets met mensen? Dan is roze een fijne

kleur om te dragen wat die straalt liefde en zorgzaamheid uit.

BLAUW

Draag jij ook zo graag en zoveel blauw? Dan vind je vertrouwen vast belangrijk en vertel je

graag wat je vind. Communicatie is voor jou een middel om je te uiten. Sta je voor de klas?

Ben je trainer? Is communicatie je vak? Dan past blauw helemaal bij jou.

ORANJE

Houdt jij van avontuur en plezier in het leven dat is oranje een uitstekende kleur om dat

mee te communiceren. Oranje is een hele sociale kleur die enthousiast bezig is om een

eigen pad te gaan en risico's te nemen die nodig zijn om te komen waar je heen wilt.

 

PAARS

Ben jij ook zo’n gevoelsmens? En heb jij ook snel in de gaten of je op de juiste plaats bij de

juiste mensen zit? Voel jij heel snel de sfeer aan? Dan zou je een goede klik met paars

kunnen hebben, want deze kleur is de meest intuïtieve kleur van de regenboog.

 

GEEL

Wil jij graag jouw kennis doorgeven en mensen inspireren? Dan is deze doelbewuste kleur

goed om te dragen. Geel zal er ook voor zorgen dat mensen blij van je worden en dat je

meer voor elkaar krijgt omdat mensen beter naar je luisteren.
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Wanneer jij de kleuren draagt die passen bij je grootste

kracht en de kernwaarden van je bedrijf, ben ik ervan

overtuigd dat de juiste doelgroep je sneller weet te

vinden. Zet kleur bewust in voor de groei van jezelf en je

bedrijf.

Wil je weten met welke kleuren jij dat kunt doen? 

Gun jezelf dan een Bedrijf Branding Sessie en wordt op

de juiste manier zichtbaar met je bedrijf. Je wordt pas

gehoord wanneer je wordt gezien!

 www.kijkopkleur.nl/sessies/bedrijfbranding

https://www.kijkopkleur.nl/analyses/power-kleuranalyse/


Wanneer je jouw kracht kent en weet je hoe je die zichtbaar maakt door middel van de

juiste kleuren, is dat goed voor je zelfvertrouwen en de zichtbaarheid van je bedrijf. Het

zorgt ervoor dat jij beter gezien en gehoord wordt en dat de mensen om je heen je beter

begrijpen. Elke kleur heeft zijn eigen unieke kracht en iedereen is uniek en heeft een

eigen specifieke kracht. Ontdek deze kracht en waardeer deze ook. Maak tijdens de

Persoonlijke Kracht Test of de Power kleuranalyse kennis met jouw grootste kracht en

unieke blauwdruk.

Wanneer je deze leert kennen en bewust inzet ben je op weg Kleur optimaal te benutten

voor persoonlijke groei en de groei van je bedrijf. Je zal het effect ervan snel merken.

Een Blauwdruk voor succes en een waardevol leven bestaat uit 4 kleuren. Deze 4 kleuren 

 vertegenwoordigen jouw unieke kracht. Met 4 kleuren kun je alle kleuren maken. Een

Blauwdruk geeft je niet alleen praktische handvaten om je uitstraling vol zelfvertrouwen

neer te zetten, maar het zijn ook de 4 kleuren die je kunt gebruiken voor de Branding van

je Bedrijf. Hoe handig is dat?

Je kunt achter je eigen unieke Blauwdruk komen op 2 manieren;

1.   Door een persoonlijke Power Kleuranalyse met de kleurdoeken

2.   Door het invullen van de online Persoonlijke Kracht Test met een bespreking erna

Hierna kun jij doelgericht aan de slag om met deze kleuren jezelf en je bedrijf zichtbaar op de kaart te

zetten.
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5. JOUW KRACHT ZICHTBAAR IN KLEUR

JOUW KRACHT

JOUW BLAUWDRUK



5. JOUW KRACHT
ZICHTBAAR IN KLEUR

als ik initiatieven wil ontplooien en klanten help op een

dynamische manier (magenta)

als ik op mijn eigen wijze mijn gevoel vol vertrouwen wil

volgen (purper)

als ik (weer eens..) een innovatief idee wil bedenken

(cyaan)

als ik vertrouwen uit wil stralen en communiceren wat ik

wil (kobalt)

als ik professioneel mijn bedrijf neer wil zetten (grijs) 

Mijn eigen blauwdruk ben ik te weten gekomen nadat ik eerst

een Power Kleuranalyse had gedaan en daarna heb ik de

Persoonlijke Kracht Test ingevuld. Hieruit kwam wat mij

uniek maakt en wat ik moeiteloos kan. De Power Kleur

Analyse is gebaseerd op gevoel & uitstraling. De Persoonlijke

Kracht Test meet de hele mens zowel op qua werk als privé.

bijzonder om te kijken of er verschil is tussen deze beide.

Deze uitslag heeft een enorme impact op mijn leven, want

het geeft mij rust en duidelijkheid. Een heldere richting

voor mijn bedrijf en de meest ideale manier van werken en

leven.

Mijn unieke kwaliteiten kan ik laten zien door gebruik te

maken van mijn 4 KRACHT kleuren; Magenta, Purper,

Cyaan & Kobalt. En mijn balanskleur Grijs.

Deze kleuren zet ik op de volgende manieren en momenten

in

Uiteraard gebruik ik de kleuren voor mijn persoonlijke

uitstraling en de Branding van mijn Bedrijf; logo, website. 

JOUW BLAUWDRUK VOOR SUCCES
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Met een Power Kleuranalyse ontdek je niet alleen je blauwdruk, je ervaart hem ook. Met

de 40 kleurdoeken van de verschillende Powertypes zie je welke kleuren passen bij je

uiterlijke kenmerken (haar, huid, ogen en lippen). En je voelt lijfelijk welke kleuren passen

bij je innerlijke kwaliteiten. Tijdens een Power Kleuranalyse wordt er blij gekeken,

gelachen, frustraties geuit, gestraald, afwijzing of verdriet die boven komen, alles is

mogelijk…... Het is een heel bijzondere ervaring!
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5. JOUW KRACHT ZICHTBAAR IN KLEUR

TIJDENS EEN POWER KLEURANALYSE



Wanneer jij weet welke 4 kleuren jouw blauwdruk vormen is het goed om deze 4 kleuren

samen met je balanskleur te dragen en in te zetten voor de uitstraling van je bedrijf. Je

leert tijdens een Power Kleuranalyse mooie kleurcombinaties te maken en welke kleuren in

kleding en accessoires gedragen kunnen worden. Tijdens een Bedrijf Branding sessie leer

je hoe je deze kleuren toe kunt passen binnen je bedrijf.

Je ontvangt naast een prachtig rapport ook kleurrijke materialen in de vorm van

kleurhartjes die precies passen bij jouw blauwdruk. Deze kun je prima gebruiken wanneer

je kleding wilt kopen voor de gewenste uitstraling of om de kleuren te bepalen voor je

logo, website enz. 

Nadat ik mijn Power Kleuranalyse heb

gehad neem ik de kleurhartjes  mee

wanneer ik ga winkelen. Ik houd me aan

een basiskleur, altijd 1 lichte kleur en/of

een combinatie kleur & accentkleur. Zo

voel ik me zelfverzekerder omdat de

kleuren goed zijn! Ik laat de kleuren voor

me "werken", aldus Anja S.

" Ik werk alleen nog met de leukste klanten

omdat die me vinden via de juiste kleuren

en uitstraling van mijn website".

aldus Annet L.
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6. HOE ZET JE KLEUR IN VOOR JOU?

WAT KUN JE MET JE BLAUWDRUK KLEUREN?

DE MATERIALEN



Wanneer je de online Persoonlijke Kracht Test met 40 vragen maakt ontvang je na afloop

een 30 pagina tellend verslag over je Blauwdruk met veel informatie over jouw talenten,

drijfveren, motto’s en de bijbehorende kleuren. Wil jij dat ook? Vraag dan informatie aan

hoe je deze Persoonlijke Kracht Test met persoonlijke uitleg kunt bestellen door een

mailtje te sturen naar info@kijkopkleur.nl.

Wanneer je de Persoonlijke Kracht Test hebt gemaakt, weet je;

-              welke kleuren jouw grootste kracht zichtbaar maken

-             welke kleurcombinaties jou laten stralen

-             welke kleuren je inzet voor de groei van je bedrijf

-             welke kleuren ervoor zorgen dat je wordt gezien & gehoord

-         wat kleur je nog meer brengt........

             

TIP; Lees voor meer inspiratie en kleurachtergronden
 het boek; Krijg toch allemaal de Kleuren - 
hoe je krachtig uit de verf komt.
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6. HOE ZET JE KLEUR IN VOOR JOU?

WAT KUN JE MET DE KLEUREN VAN DE PERSOONLIJKE
KRACHT-TEST?



7. WAT KUNNEN JOUW
BALANSKLEUREN DOEN?

Achter elke kleur zit nog een kleur. Achter elke kracht zit

nog een kracht. Wanneer jij weet welke kleur jouw

allergrootste kracht is, zit daar ook een kleur achter; jouw

balanskleur. 

Elke Vuurkleur heeft een Waterkleur als balanskleur en

elke Aardekleur een Luchtkleur. Deze houden elkaar in

balans en hebben elkaar nodig om het beste uit het leven te

halen. Hieronder zie je een combinatie die je maakt met

twee balanskleuren;Turkoois en Kastanjebruin.

TURKOOIS EN KASTANJEBRUIN

Vaak zien we in kleding combinaties met de kleuren

bruin en turkoois die samen in 1 outfit gecombineerd

worden. Dit is mooi en klopt ook, want het zijn elkaars

balanskleuren. Wanneer we heel specifiek gaan kijken

naar beide kleurfamilies dan zijn dit de balanskleuren

van de Bruine en de Turkoois familie:

-  Het lichte Camel en het donkere Petrol

-  Het lichte Mint en het donkere Chocoladebruin

-  Het heldere Kastanjebruin en het gedempte

Turkoois.

-  Het heldere Cyaan en het gedempte Taupe
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BALANSKLEUREN COMBINEREN



7. WAT KUNNEN JOUW
BALANSKLEUREN DOEN?

Wat zijn balanskleuren? 

Dat zijn kleuren die elkaar in balans brengen en die prachtig

met elkaar combineren. Elke kleur heeft een balanskleur en

verwar ze niet met de complementaire kleuren. Dit zijn

kleuren die tegen over elkaar staan in de kleurencirkel.

Zoals bijvoorbeeld groen en rood, blauw en oranje, paars

en geel en zwart en wit (staan niet in de cirkel). Dit zijn niet

de balanskleuren binnen de Persoonlijke Kracht Methodiek.

Balanskleuren
De balanskleuren waar we binnen de Persoonlijke

Kracht Methodiek mee werken zijn kleuren die

elkaar versterken. Lichte kleuren in balans met

donkere kleuren en heldere kleuren in balans met

gedempte (vergrijsde) kleuren.

De balanskleur van het heldere MAGENTA, mijn

Powertype kleur is het rustige gedempte GRIJS.

Wanneer ik deze beide kleuren met elkaar

combineer is er balans. Ik draag ze niet altijd

samen, maar wel regelmatig en dan voel ik dat er

meer balans is.

Alleen een magenta jurk is voor mij te veel, totdat

ik er een grijs jasje of vest bij combineer, dan

ontstaat er meteen balans. Een grijze jurk is voor

mij te saai, totdat ik er een magenta sjaal, tas en

lippenstift bij combineer, dan is er balans.

K I J K  O P  K L E U R    |    1 9

BALANSKLEUREN VERSUS
COMPLEMENTAIRE KLEUREN



7. WAT KUNNEN JOUW
BALANSKLEUREN DOEN?

ZWART EN ROZE

Ook deze balans kleurcombinatie is een hele mooie; Zwart

met roze. En ook deze zien we regelmatig gecombineerd

worden binnen kledingoutfits. Zwart maakt alle kleuren

mooier en roze maakt het diepe, krachtige zwart wat

zachter en vrouwelijker.

Wanneer we heel specifiek kijken naar beide kleurfamilies

dan zijn dit de balans kleuren:

-       Het lichte Lichtroze met het donkere Antraciet

-       Het lichte Wit met het donkere Cerise

-       Het heldere Zwart met het gedempte Roze

-       Het heldere Magenta met het gedempte Grijs

En zo hebben alle kleuren een balanskleur, die samen

prachtige kleurcombinaties geven. Vaak vinden we de ene

kleur mooier dan de andere en soms vinden we de

balanskleur van onze Powerkleur helemaal niet mooi! 

Of andersom....

Goed om dit te ervaren tijdens een Power Kleuranalyse

en  hoe je hier prachtige combinaties van maakt passend

bij jouw uiterlijke kenmerken en innerlijke kwaliteiten.
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TOT SLOT

KLEUR IS ESSENTIEEL VOOR DE

BRANDING VAN JOU EN JE BEDRIJF
 

Wanneer jij kleur bewust in wil zetten, dan hoop ik dat ik je

met dit E-Book al mooie inzichten heb gegeven. Wanneer je

nog meer wilt weten dan kun je dat lezen in het Boek; "Krijg

toch allemaal de kleuren" die je kunt bestelen via de

website www.kijkopkleur.nl

Je kunt ook een afspraak maken voor een Power

Kleuranalyse met de kleurdoeken om kleur te voelen en te

ervaren. Of je maakt een afspraak om via de uitslag van de

Persoonlijke Kracht Test een Branding sessie te volgen.

Vooraf vul je dan de online PK-Test in en je ontvangt de

uitslag en het rapport na afloop van de persoonlijke online

of live sessie.Voor meer informatie kun je me mailen;

info@kijkopkleur.nl of bellen naar 06-24763240.

 

EEN HELE WERELD VOL KLEUR
 

Er zit een hele wereld achter kleur en we hebben er

allemaal dagelijks mee te maken. Hoe zou de wereld eruit

zien zonder kleur? Hoe weten we dan of een verkeersbord

gevaar betekent of doorrijden? Kleuren hebben zoveel

betekenissen dat er boeken vol over geschreven zijn...

Kleuren maken mensen blij of juist heel verdrietig.

Kleuren hebben impact waar we niet omheen kunt.

Kleuren geven de wereld duidelijkheid.

Kleuren geven mensen rust en een eigen identiteit.

SUCCES met alle prachtige kleuren, leer van Kleur en

gebruik ze voor jouw zichtbaarheid en die van je Bedrijf.

Kleurrijke groet, Jannie

www.kijkopkleur.nl 
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