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combineren kan je leren

Vanwaar komt je interesse voor kleur?
Jeanette: “Rond mijn veertigste verjaardag voelde ik dat 
het tijd was voor een nieuw hoofdstuk in mijn carrière. 
Ik had een workshop ‘Dress for success’ gevolgd waar 
ik ontdekte wat kleur met mensen kon doen. Ik besloot 
me volledig te verdiepen in kleurenanalyse en volgde 
meerdere opleidingen bij gerenommeerde kleureninsti-
tuten, zoals onder meer Pantone. Als kleurdesignexperte 
begeleid ik mensen bij hun kleurkeuze voor interieur of 
voor persoonlijke styling aan de hand van het NCS-kleur-
systeem. Ik geef ook opleidingen aan vakmensen die zich 
meer in kleur willen verdiepen.”

Hoe helpt een kleursysteem bij je kleurkeuze?
“Er zijn verschillende kleursystemen. Mensen in de digi-
tale wereld hebben wellicht al van RGB gehoord. CMYK 
en Pantone worden gebruikt in de printwereld. RAL is 
een nummersysteem om kleuren van verf te benoe-
men. Ik werk met een ander systeem, het NCS of Natural 
Colour System, dat vaak in de interieurwereld gebruikt 
wordt omdat het een heel intuïtief systeem is. De kleur-
codes van NCS kun je leren ‘lezen’ of ontleden. Het is een 
fantastisch systeem om te communiceren over kleur op 

Er bestaan 16 miljoen kleuren, waarvan we er 10 miljoen met het blote oog 
kunnen zien. Het hoeft dus niet te verbazen dat we het soms moeilijk vin-
den om de juiste kleur voor onze creatie te kiezen. Jeannette Hanenburg 
heeft zich als kleurdesignexperte verdiept in de kracht van kleur en geeft 

ons de beste tips om kleur te kiezen én te combineren.

Tekst Leila Rasson 

“Van bijna elke kleur is er 
een nuance die je staat”

Kleuren

een manier die iedereen kan begrijpen. Het systeem is 
opgebouwd uit zes elementaire, zuivere kleuren: geel, 
rood, blauw, groen, zwart en wit. Van daaruit worden alle 
andere kleuren gedefinieerd door de mate waarin een  
bepaalde kleur op twee of meer van deze zes elementaire 
kleuren lijkt. Kort gezegd, worden de kleuren geïdentifi-
ceerd aan de hand van een kleurcode waarin opgenomen 
is hoeveel zwart er in een kleur zit, hoe verzadigd of 
kleurrijk de kleur is en welke kleurtoon het is. Als je wilt 
weten welke kleuren bij elkaar passen, moet je op zoek 
naar harmonieën. Je koppelt pigmentaties aan elkaar die 
ervoor zorgen dat een kleurencombinatie er harmonieus 
uitziet.” 

Hoe kies ik de juiste kleuren voor mijn zelfge-
maakte kledingstukken?
“Met een kleurenwiel kan je snel en eenvoudig een har-

E X PE RT  A A N  H E T  WOOR D

Wie is
Jeannette  
Hanenburg (58)?
• Is gespecialiseerd in het 

NCS-kleurensysteem, 
maar verdiepte zich ook 
in Pantone en RAL.

• IJvert voor meer kennis 
over kleur in het onder-
wijs. 

• Helpt je kleuren te kiezen 
voor je interieur en je 
garderobe. 

• Denkt heel bewust na of 
de kleur van de bloemen 
die ze schenkt wel bij de 
ontvanger past.
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monieus kleurenschema bepalen, zonder dat je onderlegd 
moet zijn in het NCS-systeem. Als je een combinatie wilt 
maken, kies je een hoofdkleur en kijk je op het wiel naar 
wat de contrasterende kleur ervan is. Twee kleuren die 
over elkaar liggen op een kleurenwiel versterken elkaar. 
Denk maar aan rood en groen: wist je trouwens dat dat 
de reden is waarom er in de toonbank van slagerijen vaak 
imitatiegras tussen het vlees geplaatst wordt? Groen 
maakt rood nog roder waardoor het extra vers lijkt. Voor 
kledij is het belangrijk om de juiste kleurtint te vinden. 
Van bijna elke kleur is er een nuance die je staat. Als je 
een rood topje wilt naaien, kies dan verschillende stoffen 
in een rode tint uit en hou ze – liefst in daglicht – even 
naast je gezicht voor de spiegel. Vergelijk ze met elkaar, 
bekijk welke tint rood het meest in harmonie is met je 
huid, haar en ogen. Maakt de tint je bleek of gelig, dan is 
deze niet de meest flatterende voor jou. Een kleur kan 
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een heel ander effect krijgen in een ander type stof. Heb 
je bijvoorbeeld een strakke huid, en glad haar zonder al 
te veel krullen? Dan zullen glansstoffen je waarschijnlijk 
heel goed staan. Heb je wat meer structuur in je gezicht, 
dan is het mooi om structuur in je stof te hebben, zoals 
bijvoorbeeld bij fluweel. De bedoeling is om een harmo-
nieuze situatie te creëeren: wat er in je gezicht gebeurt, 
herhaal je best in je kledij. Wil je toch voor een stof gaan 
die strikt genomen misschien iets minder goed bij je 
‘past’, draag dan een sjaaltje om het effect ten opzichte 
van je gezicht ervan te breken.” 

Wat straal je uit met de kleuren die je kiest?
“Het is interessant om stil te staan bij de kleuren die je 
dagelijks aantrekt. Waarom kies je die kleur? Wat wil je 
ermee bereiken? Idealiter kies je je kleding niet enkel op 
gevoel, maar ook op basis van waar je naartoe gaat. Staat 

er bijvoorbeeld een netwerkevent op het programma? 
Dan kan het helpen om een beetje kleur aan te trekken. 
Niet overdreven, maar wel voldoende om op een elegante 
manier op te vallen. Combineer je bijvoorbeeld een lichte 
tint paars met ecru, dan blijf je zeker niet ongezien.”

Iedereen zou moeten weten welk effect kleu-
ren hebben.
“Er zijn heel weinig opleidingen die kleurenanalyse be-
handelen, terwijl het eigenlijk heel handig is om te weten 
hoe je kleuren kunt combineren. Hoe fijn zou het wel 
niet zijn als je in je naaiopleiding ook iets leerde over hoe 
je kleuren mooi kunt combineren in je creaties? In mijn 

eigen opleidingen leer ik mensen anders te kijken naar 
hun omgeving en leer ik hen wat de psychologie van kleur 
is – wie ben ik, waar sta ik voor en waar wil ik naartoe? 
Eigenlijk is het ook een stukje mindfulness.” 

Hoe vertaalt je passie voor kleur zich in je per-
soonlijke leven?
“Ik ben heel sociaal en draag graag kleurrijke kledij. Maar 
als ik een drukke periode achter de rug heb en even wil 
bekomen, zal ik een veel gedemptere kleur zoals grijs 
dragen. Het straalt rust uit, en dat is waar ik op dat 
moment ook naar op zoek ben. Een ander voorbeeld is 
mijn keuken: ik kook niet zo graag maar er is één muur 
in mijn keuken die warm rood is geschilderd. Het pept 
me altijd op als ik achter de kookpotten sta. Je kunt dus 
heel bewust kleur inzetten in je omgeving om je zo goed 
mogelijk in je vel te voelen.”

MEER INFO OVER HET KLEURADVIES EN DE OPLEIDINGEN VAN JEANNETTE 
VIND JE OP WWW.COLOURPROFESSIONALS.EU.
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