
Get ready for fall
with Merel Christina



 

Welkom bij de challenge: 
'Get ready for fall' 

met Merel Christina! 
 

Tijdens deze challange stomen we onszelf klaar voor de
herfst en winter qua fashion. Elke  vrijdag om 16.00 uur

staat er een nieuwe aflevering online op het 
 YouTubekanaal Merel Christina waarin elke week een

ander thema aan bod komt.
 

Met dit document kunnen we het samen doen en stoom jij
gemakkelijk jezelf klaar voor het komende seizoen.  Elke
week kun je dan ook een nieuw document verwachten. 

 
De challange duurt 4 weken en de thema's zijn:

Week 1: Wat zijn de nieuwe fashiontrends? 
Week 2: Kledingkast klaarmaken voor het nieuwe seizoen 
Week 3: Welke stijl wil ik voor mezelf? 
Week 4: shoppinglist om de items die je nog mist bewust
aan te vullen 

 
Na 4 weken ben je up-to-date over het nieuwe

fashionseizoen, heb jij je eigen style voor het najaar
gevonden, is jouw kledingkast er klaar voor en heb jij een

shopping/wishlist met items die je graag nog zou willen
hebben voor de herfst/winter. Na 4 weken ben jij dus echt

klaar voor de herfst! 
 

Doe jij mee? Bekijk dan elke week de video;s en volg dit
document voor meer handvatten om mee te doen!  

 
LET'S GET READY FOR FALL TOGETHER!  



Week 1

Fashion trends 
najaar 2022/2023

 



Fashion trends 

 

De herfst staat voor de deur en dat betekent dat er
nieuwe fashiontrends voor de deur staan. Wat gaan

we veel zien in de winkels en waarmee zijn we
helemaal on trend? 

 
Wellicht haal je uit deze trends wat inspiratie of ben
je gewoon benieuwd waarmee iedereen de show

gaat stelen? 
 

Disclaimer: voel je vooral niet verplicht om aan de
trends mee te doen. Is iets niks voor jou? Doe er

dan niets mee. Draag waar jij blij van wordt en waar
jij je goed in voelt!  Dat is namelijk het belangrijkste!



Mijn favoriete trend! Een pak is perfect om elke dag te
dragen. Tegenwoordig heb je ze in alle vormen, maten en

kleuren dus zal er ongetwijfeld ook wat voor jou tussen
zitten. Een pak is niet alleen modieus, ook nog eens

makkelijk. Je hebt namelijk meteen een outfit! Een mooie
top eronder en je bent klaar. Dit gaat je enorm veel tijd

schelen in de ochtend  en je steelt de show!  
Wil je helemaal on trend zijn? Ga dan voor de padded

shoulders in je blazer en de 80's look.  
 

Mijn eigen favoriete pakken:

Gekleurde pakken

Fashion trends 



Doorschijnend

Fashion trends 

Naar mijn idee komt en gaat deze trend. Een aantal jaar
geleden waren de mesh tops al in en deze trend komt

terug. De huid mag weer gezien worden, dus haal je
doorschijnende blousjes maar weer uit de kast!  Draag dit

op de manier waar jij je het fijnste bij voelt. 
 

Ik hou het ook  alleen bij een doorschijnende blouse met
een mooie top eronder:

Bron: Fendi



Leer

Fashion trends 

Leer is eigenlijk een basic, die je in je kast moet hebben
want dit gaat nooit uit de mode! Een leren broek

gecombineerd met een leren blouse of jasje? You go girl!
Leer geeft net een extra touch aan je outfit en je ziet er
echt meteen stylish uit! Het is tijd om je favoriete model

broek in de leren variant in huis te halen! 
 

Dit zijn mijn favoriete leer items: 



Maxi

Fashion trends 

Hoewel de trend van de zomer mini skirts was, komen
deze herfst/winter de maxi items weer uit de kast. Lange

rokken, maxi jurken, lange jassen, hoe langer hoe beter!  

Tweed
Chanel vibes all over! Tweed is hot! Tweed print zie je ook

al vaker in de trends terugkomen en dit jaar weer. Van
tweed blazers tot skirts. Dit schattige printje kan dit najaar

niet ontbreken in je kast! 

Bron: Fendi Bron: Zalando

Bron: Chanel



Bomberjackets

Fashion trends 

Bomberjackets zijn echt amazing! Ook deze trend hebben
we eerder gezien en is weer teruggekeerd. Vorig jaar zag
je al steeds vaker een bomberjack voorbij komen en nu

zal je er niet meer onderuit komen. Een bomberjack kan je
op zoveel leuke verschillende manieren stylen dus kijk

eens of dit wellicht een trend voor jou kan zijn! 
 

Mijn all time favoriet: 



Schooluniform

Fashion trends 
Het lijkt erop dat veel trends van vroeger weer

terugkomen en ja, dat is ook het geval met deze. De
schooluniformen zijn terug. Kleed je als een preppy school
girl en je bent on trend dit najaar. De plooi rokjes met een

blouse en een blazer. You go!  

korset tops
De korset tops waren deze zomer al hip en trendy en ook
dit najaar zijn ze niet meer weg te denken.  Deze tops zijn

op veel verschillende manieren te dragen. Je kunt ze
onder een jasje of blazer dragen maar je kunt ze ook over

een blouse dragen. Genoeg mogelijkheden dus! 

Bron: Versace Bron: Miu Miu

Bron: Versace Bron: Dior Bron: Zara



Gorpcore

Fashion trends 

Gorpcore, ofwel buitenkleding. De cargo pants,
buckethats, bodywarmers en windjacks. We zien ze al

steeds vaker en ook dit najaar kom je het vaker tegen.
Comfy outdoor kleding is altijd geschikt.  

Après ski

Dit is niet meteen de trend waar ik voor ga dit jaar, maar
wellicht is het wel iets voor jou. De après ski look. De

skibroeken en snowboots hoeven niet meer alleen voor
wintersport de kast uit, maar kan je nu gewoon dragen. 1

ding is zeker, koud zul je het niet krijgen! 

Bron: STREETSTYLESHOOTERS
 /GETTY IMAGES

Bron: 
CHRISTIAN VIERIG

 /GETTY IMAGES



Schooluniform

Fashion trends 
Wat vind jij van deze trends? Geef ze een cijfer van 1
tot 10 en geef ook aan of jij je aan deze trend gaat

wagen of hem laat liggen voor een ander! 

Korset tops

Gekleurde pakken

Doorschijnend

Leer

Maxi

Tweed

Bomberjackets

Gorpcore

Apres ski

Cijfer 
Zou je het
dragen? 



Kleurentrends

Caramel

Paars Aqua blauw

Steen grijs

Oranje

Donkerblauw

Lava rood

Naast de fashiontrends zijn de trendy kleuren ook
niet te ontbreken. Welke kleuren gaan we deze

herfst/winter veel zien? 

Donkergroen

Wit



Next week:
Dit waren 10 fashiontrends die we gaan terugzien
tijdens fall/winter 2022/2023. En hiermee is week 1

van de challenge 'get ready for fall' klaar!
 

Volgende week gaan we aan de slag met je
kledingkast. Welke items hebben we eigenlijk nog
en welke items kunnen we beter gedag zeggen.

Niets is beter dan een nieuw seizoen beginnen met
een opgeruimde kledingkast!

 
Abonneer je op het YouTube kanaal van Merel

Christina om deze serie niet te missen en houd ook
zeker www.expertsinengagement.com in de gaten

voor het  werkboek voor volgende week!  



Week 2 

Kledingkast
klaarmaken voor het

nieuwe seizoen 

 



Kledingkast

 

Nu het nieuwe seizoen voor de deur staat moet er
ook wat veranderen aan onze kledingkast.

 
De zomerkleding ligt nog vooraan en de dikke

truien zijn weggestopt. Maar laten we eerlijk zijn, als
het 11 graden is hebben we liever een trui aan dan
een jurkje met spaghettibandjes. Daarnaast zullen
er ook items in je kast hangen die je niet meer leuk

vindt en waar jij je niet meer goed in voelt. Die items
moeten eruit om plaats te maken voor fall

essentials. Maar hoe doe je dit?
 

In dit werkboek neem ik je mee in een aantal tips
hoe je nou goed je kast kan klaarmaken voor het

nieuwe seizoen en hoe je het beste kan kiezen
welke items je houdt of niet houdt. 



In de video is te zien hoe ik mijn kledingkast opruim en
klaarmaak voor de herfst. Ik geef jullie hier een before en

after foto om een impressie te geven wat er gaat
gebeuren! Tijdens het opruimen heb ik al deze tips

gebruikt om tot het beste resultaat te komen. 

Before & After

Kledingkast

Before After



Stappenplan

Kledingkast

Om ervoor te zorgen dat we niet als een kip zonder kop
gaan beginnen, gaan we een stappenplan volgen. Stap

voor stap maken we de kast klaar. 
 

Stap 1: Ga eens door je zomerkleding heen en zoek die uit. 

Stap 2: Sorteer de zomeritems die je in de herfst/winter 
 nog kan dragen en welke niet.

Stap 3: Haal je herfst/winterkleding weer tevoorschijn en
leg het soort bij soort op je bed.

Stap 4: Zoek je herfst/winterkleding uit, wat ga je nog
dragen wat niet.

Stap 5:  Leg je herfst/winterkleding  weer in je kast en deel
je kast opnieuw in.

Stap 6: Geniet van je nieuwe opgeruimde kast. 
 

Op de volgende pagina's geef ik je per stap een aantal
handige tips en tricks!  

 



Stap 1

Kledingkast

Ga eens door je zomerkleding heen en zoek die uit.
Waarschijnlijk zijn er veel zomer items waar je op uit

gekeken bent. Je vindt het niet meer mooi staan of het is
misschien je style niet meer. Het is nu het perfecte

moment om je zomerkleding uit te kiezen. Het
zomerseizoen is net achter de rug en je hebt onlangs alles

nog kunnen dragen. Nu is het dus het perfecte moment
om na te gaan of je nog blij wordt van je zomeritems en of

je die volgend jaar nog wilt dragen. 
 

De allerbelangrijkste tip die ik jullie vandaag kan geven is
om kleding uit te zoeken op basis van je gevoel. Het is
namelijk het belangrijkste dat jij je goed voelt in wat je

draagt. Ga jij je kast uitzoeken, kijk dan naar het gevoel
dat je bij een item krijgt. Word je er nog blij van? Voel jij je

er nog comfortabel in? Pas je het nog goed? Deze vragen
zijn veel belangrijker dan de vraag: 'Heb je het de

afgelopen tijd wel gedragen? Zo nee doe het weg. ' Ik ben
geen fan van die vraag. Het kan namelijk altijd gebeuren

dat je een item nog mega leuk vindt maar dat er geen
gelegenheid is geweest om het item te dragen. Moet je
het dan wegdoen? Nee absoluut niet. Zoek je kleding uit
op basis van je gevoel en hou de dingen waar jij blij van

wordt en niet alleen wat je recent gedragen hebt.  



Stap 1

Kledingkast

Als ik de theorie van velen zou moeten volgen, doe weg 
 wat je lang niet gedragen heb, zou ik onder andere

afscheid moeten nemen van deze items:  

Deze items heb ik deze zomer niet gedragen. Maar ik doe
ze niet weg omdat ik er echt nog blij van word en ik me er

nog steeds goed in voel.  

Dit is de stapel met kleding die ik ga verkopen of
weggeven. Ik word niet meer blij van deze items en heb

geen WOW gevoel meer: 



Stap 2 

Kledingkast

Sorteer de zomeritems die je in de herfst/winter nog kan
dragen en welke niet. Nadat je de zomeritems uitgezocht

hebt, maak je een splitsing. Welke items kan je in de
herfst/winter nog dragen en welke niet? Een mooie top of

t-shirt draag ik zelf nog in de herfst/winter onder een
blazer. Ik ruim deze items dus niet op bij een nieuw

seizoen. Zelfde met sommige kort broekjes of rokjes. Deze
zal ik nog dragen met hoge laarzen of een panty.  

 
Een jurkje met spaghetti-bandjes of korte mouwen ruim ik
persoonlijk wel op. De kans dat ik deze nog ga dragen in

herfst/winter is erg klein. 
 

Voorheen deed ik dit nooit maar tegenwoordig ruim ik
sommige seizoensitems op. Deze stop ik in een bak op

mijn kast. En deze tip kan ik jullie ook meegeven. Dit doe ik
om ruimte te besparen in mijn kast en het overzichtelijk te
houden. Kijk voor jezelf of dit wel of niet werkt. Vind jij het
fijner om alles in je kast te houden? Zeker doen dan! Je

kunt dan bijvoorbeeld je zomer kleding achteraan leggen
en je truien vooraan.  



Stap 2 

Kledingkast

Ruim alleen de zomerse items op die je niet meer gaat
dragen in herfst/winter.  Op de foto hieronder zie je hoe ik
de echte zomerse dingen opruim (In deze bak zit ook een
extra dekbed). Deze bak staat wel altijd op mijn kast zodat

ik er toch snel bij kan en alles alsnog bij elkaar heb.  



Haal je herfst/winterkleding weer tevoorschijn en leg het
soort bij soort op je bed. Je zomerkleding is nu uitgezocht
en opgeruimd en nu is het tijd om je winter kleding weer

tevoorschijn te halen. Haal al je herfst/winteritems
tevoorschijn en leg deze even op je bed. Het is fijn als je

tijdens het opruimen continu het overzicht kan behouden
dus vandaar de tip om eerst je winterkleding te sorteren
op je bed. Leg soort bij soort en bedenk vast wat je wilt

opvouwen of ophangen. Leg je wollen truien bij elkaar, je
vestjes bij elkaar en je sweaters bij elkaar. Ikzelf hang mijn
sweaters op dus ik doe deze vast aan de hanger. En over

kledinghangers gesproken: dunne zwarte velvet
kledinghangers zijn mijn ultieme tip! (Check Action) De
kleding valt er niet vanaf en omdat ze zo dun zijn kun je

veel kwijt in je kast. 
 

Wellicht heb jij ook een aantal lange rokken of jurken die
opgeruimd lagen en die komen ook weer tevoorschijn.

Leg soort bij soort zodat het straks op een nette manier je
kast in kan.  

Stap 3 

Kledingkast



Stap 3 

Kledingkast

En waarom is het handig om het te sorteren op je bed
voordat je het in je kast stopt?  

 
Anders ziet het er zo uit....

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

en dan moet je item voor item eruit plukken en zie je niet
goed wat je hebt.  



Stap 4 

Kledingkast

Zoek je herfst/winterkleding uit, wat ga je nog dragen wat
niet. Nu je het gesorteerd hebt, kun je het makkelijk uit

gaan zoeken. Wellicht heb je het al uitgezocht voordat je
het op geruimd had maar dan nog is het goed om er nog
eens doorheen te gaan. Je style is ongetwijfeld veranderd
en wellicht vind je die ene trui niet meer leuk. En nogmaals:

zoek je kleding uit op basis van je gevoel. Word je er nog
blij van? Voel jij je er goed in? Pas je het nog? Kun je deze

vragen met ja beantwoorden, stop het dan terug in je
kast. 

 
Een tip tijdens het uitzoeken van je winterkleding is: trek
het aan. Het is alweer een tijd geleden dat je die items

gedragen hebt dus het is goed om het weer opnieuw aan
te doen en te kijken wat voor gevoel je er bij krijgt. 

 
Ook kun je werken met een twijfelstapel. Twijfel je nog over
sommige items? Leg deze dan apart in bijvoorbeeld een

andere kamer of in een bak. Heb jij na een tijdje nog geen
behoefte gehad om het aan te trekken dan weet je dat

het tijd is om het te laten gaan. Mis jij die items wel en pak
je ze uit de bak om te dragen? Dan kunnen ze terug in de

kast. 
 

Luister naar je gevoel en zoek de herfst/winterkleding op
de goede manier uit.



Stap 5 

Kledingkast

Leg je herfst/winterkleding weer in je kast en deel je kast
opnieuw in. Het is tijd om je gesorteerde en uitgezochte

kleding op je bed weer in je kast te leggen. Als het goed is
heb je de kleding die je wilt ophangen al op de hanger

gedaan en die kan je nu weer ophangen. Tip tijdens het
ophangen: doe het per categorie en sorteer de categorie

op kleur.
 

Ikzelf heb redelijke grote hangruimtes en voorheen had ik
alle categorieën door elkaar maar alles op kleur. Maar

heel eerlijk, voor mij werkte dit niet. Ik vergat items die ik
had, een blouse zat verstopt tussen de truien en de t-shirts
waren onvindbaar. Voor mij werkt het veel beter om alles

per catergorie te hangen en de categorie op kleur te
sorteren. Alle sweaters bij elkaar, alle t-shirts bij elkaar en

alle blouses bij elkaar. 
 

Deze tip geldt ook voor de kleding die je opvouwt. Zorg
dat het per categorie in je kast ligt. Vestjes bij elkaar en de

wollen truien op dezelfde plank bij elkaar. Dit zorgt voor
overzicht als jij je outfit wilt kiezen. Heb je zin in een vest?

Dan hoef je maar op 1 plek te kijken. Zelfde geldt met
broeken. Pantalons bij elkaar en de spijkerbroeken bij

elkaar. Zo breng je echt orde in je kledingkast tijdens het
inruimen.



Geniet van je nieuwe opgeruimde kast. De laastste stap is
misschien wel het leukste! Genieten van je nieuwe kast! Je
nieuwe indeling, je herfst/winterparels zie je weer hangen
en je zomerkleding is opgeborgen. Geniet van fall fashion!

Nu alles er weer in hangt kun je weer nieuwe outfits
ontdekken en weer nieuwe combinaties maken. 

 
De laatste tip: verkoop de kleding die je niet meer wilt. Op
deze manier geef jij je kleding een tweede leven, maak je

er iemand anders blij mee en verdien je een leuk
zakcentje. Vind je het niet leuk om je kleding te verkopen
of vind je het teveel moeite? Geef je kleding dan weg aan

vrienden of familie of aan mensen die het hard nodig
hebben. Zo doe je ook nog wat goeds voor je medemens.  

 
Enjoy je nieuwe kast en geniet van de herfst outfits die je

kunt gaan dragen! 

Stap 6 

Kledingkast

Ik ben in ieder geval 
erg blij met mijn
eindresultaat! 



Dit waren de 6 stappen om je kledingkast op de
beste manier klaar te maken voor het nieuwe

seizoen. Ook hoop ik dat jullie wat gehad hebben
aan de tips! Nogmaals: zoek kleding uit op basis

van je gevoel en niet op basis van wanneer je het
gedragen hebt. 

 
Wat is jouw ultieme tip om je kledingkast op te

ruimen en klaar te maken voor het nieuwe seizoen?
 

...................................................................................
 

Kledingkast



Next week:
Volgende week gaan we aan de slag met het

ontdekken van je eigen style voor fall season. De
trends zijn bekend, de kledingkast is nu klaar voor

de herfst en de volgende stap is het ontdekken van
jouw herfst style. Hoe? Dat zie je volgende week! 

 
Abonneer je op het YouTube kanaal van Merel

Christina om deze serie niet te missen en houd ook
zeker www.expertsinengagement.com in de gaten

voor het  werkboek voor volgende week!  



Week 3 

Welke style wil 
ik voor mezelf? 

 



Style

 

Het is tijd voor het ontdekken en bepalen van onze
style voor het najaar. Welke kleding willen we
dragen en van welke outfits worden we blij? 

 
Een nieuw seizoen betekent andere outfits. Je style

verandert gedurende het hele jaar. Voor het
nieuwe seizoen is het dus een goed idee om je

nieuwe style te bepalen. 
 

Dit zal je beter helpen om je outfits uit te kiezen en
om je herfst garderobe uiteindelijk aan te vullen. 

 
Vorige week hebben we de kast uitgezocht dus als
het goed is, liggen er alleen maar kleding items in

waar jij blij van wordt! 
 

Laten we beginnen met het bepalen van onze style.  



We gaan als eerste even kijken in onze eigen kast. We
hebben hem uitgezocht en nu hebben we alleen maar
leuke items in onze kast. We duiken daarom eerst onze

eigen kast in. Kijk eens naar de items die je graag draagt
en hoe je deze dan het liefste combineert.  

 
Ikzelf draag veel blazers dus ik weet dat blazers een groot
deel zijn van mijn najaar style. Maar hoe wil ik mijn blazers

stylen deze herfst/winter? 
 

Sommige jasjes uit mijn kast vind ik nog erg leuk maar
lastig om leuk te combineren. Ik wil hiervoor graag mijn

style gaan ontdekken. 
 

Ik hou echt van truien. Sweaters en lekkere wollen truien.
Maar er zijn zoveel verschillende soorten, welke trui wil ik

dragen en hoe? Ik hou niet zo van basic outfits dus alleen
een skinny jeans en een sweater sla ik liever over. Hoe kan

dat leuker?  
 

Het kan ook zijn dat je een aantal outfits in je kast hebt die
volledig jouw herfststyle zijn. Dan kun je deze als

voorbeeld nemen om meer inspiratie te zoeken in
diezelfde style.  

Kledingkast

Style



Dan zijn we nu aangekomen bij mijn favoriete onderdeel
om inspiratie te zoeken. Pinterest!  

 
Op Pinterest vind je echt alles wat je wilt en kun je heerlijk

uren op rond scrollen om inspiratie op te doen! Om de
zoektocht naar je eigen style goed te laten verlopen is het
handig om een bord aan te maken. Hierop kun je de foto's

bewaren die jij leuk vindt. 
 

Zoek bijvoorbeeld op fall fashion en scroll door alle foto's.
Zie jij een outfit die je wilt onthouden en erg  leuk vindt?
Sla die dan op op je net aangemaakte bord. Ook kun je

zoeken op autumn outfits.
 

Ook kun je gerichter zoeken naar een bepaald item.
Bijvoorbeeld: sweater outfits. Nu krijg je outfits te zien met

sweaters en leuke manieren hoe je die kunt dragen.
 

Denk ook aan zoekwoorden zoals herfst mode outfits,
winter mode outfits, neutrale kleding, fashion 2022, coat

season, paris fashion, colourful fall outfits en nog veel
meer. Er zijn zoveel mogelijkheden en zoek vooral op wat

jij wilt zien!

Pinterest

Style



Pinterest

Style

 Na het scrollen en opslaan met diverse zoekwoorden heb
je een bord ontwikkeld vol met outfits die jij leuk vindt. Kijk

hier eens naar en wat valt je op? Wat is de style die je
hieruit kan halen? 

 
Op mijn bord komen wederom veel blazers voor en hieruit

kan ik wel degelijk concluderen dat blazers een groot
onderdeel zijn van mijn herfststyle. De foto's op mijn bord

kan ik nu gebruiken voor inspiratie om de blazers te
stylen. 

 
Ook kan het zijn dat je al veel items in je kast hebt die je
hebt opgeslagen of items die erop lijken. Wat je nu kunt

doen is eigenlijk de outfit namaken. Doe het is aan met je
eigen items en kijk eens wat voor gevoel je daarvan krijgt?

Is het een hit of een mis? Op deze manier zoek je niet
alleen de inspiratie maar kijk je ook meteen of het jouw

style is als je het aan hebt. 
 

Scroll lekker door op Pinterest, sla je favoriete outfits op
en maak ze na. Word je er blij van? Dan kun je dat
beschouwen als onderdeel van jouw herfst style. 

 



 Naast Pinterest zijn diverse webshops een hele goede
plek om inspiratie op te doen. De najaarscollectie is er bij
iedereen weer en wat is een betere plek dan daar tussen

inspiratie op te doen. 
 

Kijk eens naar alle nieuwe items en kijk eens waar je oog
op valt.  Welke items spreken je aan en wat vind je van de

combinatie op de foto's? Is dat eventueel een combinatie
waarin jij jezelf ziet? Maak een screenshot van de look of

van het item. 
 

Zoek op webshops bijvoorbeeld ook naar een specifiek
item. Ik weet bijvoorbeeld niet wat voor truien ik wil voor

het najaar dus ik gebruik de webshops met nieuwe
collectie als inspiratie. Kijk dus vooral of je voor een

specifiek item inspiratie nodig heb en zoek deze op op je
favoriete webshop. Je hoeft het item niet te kopen maar

het is wel een goede manier om een andere blik te krijgen
op mogelijke combinaties. 

 
Soms heeft een webshop ook een campagnepagina. Hier
laten zij vooral sfeerbeelden zien van een shoot en daar

kun je ook veel inspiratie uit halen. Loavies is hiervoor een
goed voorbeeld!

 

Websites

Style



 Sociale media kunnen we niet vergeten om je eigen style
te ontdekken. Iedereen zit wel op sociale media en die

staan nu alweer vol met allerlei herfstoutfits. 
 

Op bijvoorbeeld Instagram kun je zoeken op bepaalde
hashtags. Denk aan #fallfashion #whatiworetoday

#autumnfashion #outfitinspiration. Ook kun je kijken of je
op de verkennen pagina leuke outfits tegenkomt. Mocht je
iets zien op Instagram wat je graag wilt bewaren kun je dit
bericht opslaan en ook een eigen bord ervoor aanmaken. 

 
TikTok is ook een goed platform om inspiratie op te doen.
Zo kan je zoeken op tags of scroll je gewoon lekker door. 

 Ook op TikTok heb je ook de mogelijkheid om het op te
slaan. Zo kun je het makkelijk terugvinden. 

 
Ook op YouTube kun je veel inspiratie opdoen. Er zijn

ontzettend veel fashion video's die jij kunt gebruiken om je
style te ontdekken. Denk aan shoplogs, lookbooks,

trendvideo's en stylingsessies. Ga eens een paar video's
kijken en doe er je voordeel mee! 

 

Sociale media

Style



Ik hou echt van fashiontijdschriften. Denk bijvoorbeeld
aan Vogue en Elle. Deze tijdschriften zijn ideaal om

inspiratie op te doen voor jouw style. 
 

Je kunt 2 dingen doen. Je kunt de tijdschriften
doorbladeren en de inspiratie opslaan in je hoofd. Maar
wil je echt creatief aan de bak en vind je dat ook leuk?

Maak dan een moodboard. Knip jouw favoriete looks uit
en plak ze op jouw moodboard. Al jouw favoriete looks op

1 plek.  
 

In tijdschriften vind je vaak de nieuwste trends vanaf de
catwalks, nieuwe items in winkels of andere leuke outfits.

Zeker een aanrader om te speuren voor jouw
herfst/winter style! 

 
Ook uit verhalen die in tijdschriften staan, kan je inspiratie
halen. Soms vertellen bijvoorbeeld medewerkers over hun

onmisbare kledingitem of hun favoriete outfit. Doe er je
voordeel mee en kijk of het wellicht iets voor jou kan zijn

dit najaar.  

Tijdschriften

Style



Deze stap neemt wel wat meer tijd in beslag, maar mocht
je nog niet genoeg inspiratie hebben dan kun je duiken in

films en series. 
 

Een echte serie aanrader voor wat fashion inspiratie is
Emily in Paris! En hoe leuk want seizoen 3 komt er snel aan!  

Er zullen zeker nog genoeg andere films en series zijn
waar je ook goede inspiratie uit kan halen.

 
Bij films en series is styling een groot onderdeel dus je

kunt er vanuit gaan dat professionals nagedacht hebben
over de combinaties die gemaakt zijn.

 
Zelf ben ik geen experts op gebied van films en series en

aanraders daarvan maar eigenlijk kan je overal wel
inspiratie vandaan halen.  

 

Films/series

Style



Style

Kledingkast

Nu we genoeg inspiratie hebben opgedaan gaan we
terug naar de kledingkast. Welke nieuwe combinaties

kunnen we maken en in welke style gaan we rondlopen?
 

Heb jij nieuwe inspiratie gevonden om een item te
dragen? Heb je nieuwe mogelijkheden gezien?

 
Ga ook eens experimenteren met je kledingkast nu je
nieuwe inspiratie heb. Trek dat ene jasje uit de kast en

maak eens nieuwe combinaties. Maak ook de
combinaties die je nooit hebt gedurfd. Wie weet staat het
wel heel leuk! En zo niet, dan heb je het toch geprobeerd! 

 
 Experimenteer en leer je eigen kledingkast kennen op 

 basis van je nieuwe style.  
 
 



Via welk platform heb jij de meeste inspiratie
opgedaan?  

 
...................................................................................
..................................................................................
...................................................................................

 
 

Via welk kanaal ga jij vaker inspiratie zoeken?
 

.................................................................................... 

.................................................................................... 

.................................................................................... 
 
 
 

Style



Next week:
Volgende week is alweer de laatste week van de
challenge 'Get ready for fall'. En volgende week

gaan we aan de slag met een shoppinglist om zo
bewust mogelijk je kledingkast aan te vullen. Hoe?

Dat zie je volgende week!
 

Abonneer je op het YouTube kanaal van Merel
Christina om deze serie niet te missen en houd ook
zeker www.expertsinengagement.com in de gaten

voor het werkboek voor volgende week! 



Week 4 

Shoppinglist 

 



Shoppinglist

 

De laatste week van Get ready for fall is
aangebroken. En wat deze week op de planning

staat is het maken van een shoppinglist om bewust
te shoppen! 

 
We hebben ondertussen de trends besproken, de
kledingkast opgeruimd en onze style bepaald. De

laatste stap is het maken van een shoppinglist. Wat
missen we nog in de kledingkast en welke items

willen we aanvullen voor het najaar? 
 

Ik geef vandaag tips hoe je een shoppinglijst kan
maken en hoe je daarna bewust kan shoppen. Ook
laat ik jullie een paar items zien die ik gekocht heb

na het maken van mijn shoppinglist! 



Het eerste wat je op je shoppinglijst moet toevoegen zijn
items die je echt nodig heb. En hiermee bedoel ik niet een

shirt dat je al hebt in een andere kleur, maar echt de
items die nodig zijn. Jeans die te klein zijn en je een nieuwe

van nodig hebt, een winterjas, schoenen etc. Wat mist er
in je kledingkast wat wel echt nodig is voor het najaar?

 
Voor mij is dit een winterjas met capuchon. Ik heb heel

veel jassen voor de winter, maar geen 1 had een
capuchon en die is wel essentieel in Nederland. Dit is

nummer 1 op mijn lijst. 
 

Spijkerbroeken heb ik genoeg, maar 90% heeft gaten.  En
laat dat niet heel handig zijn in de winter en voor op

kantoor.  De spijkerbroeken die ik heb zonder gaten zitten
te strak waardoor ze echt niet lekker zitten. Een jeans

zonder gaten die lekker zit is voor mij echt nodig.
 

Verder zijn er voor mij geen dingen die ik echt nodig heb
en de rest van mijn shoppinglist zal aangevuld worden

met dingen die ik leuk vind! 

Wat heb je nodig?

Shoppinglist



Winterjas met capuchon 
Jeans zonder gaten

Mijn shoppinglist tot nu toe! 

Shoppinglist

Laten we hem uitbreiden!



Als het goed is, heb je vorige week je style ontdekt op
allerlei verschillende platformen en die informatie heb je

nu nodig. Kijk eens naar de inspiratie die je hebt
opgedaan en kijk dan naar je kledingkast. Zit er in je style
bijvoorbeeld steeds een witte colltrui maar ligt die niet in

je kledingkast? Dan kan je het toevoegen aan je
shoppinglist.  

 
Vanuit je inspiratie moet je kijken in je kledingkast om

miskopen te voorkomen. Schrijf niet iets op wat je al in je
kast heb liggen en schrijf ook niets op wat niet bij je

inspiratie hoort. Op deze manier houd jij je style onder
controle en is de kans kleiner op miskopen. Ook shop je

op deze manier bewuster. Een aantal opgeslagen
berichten voor mijn style: 

Wat is je style?

Shoppinglist



Hoe ziet mijn pinterestbord eruit en wat haal ik daaruit
voor op mijn shoppinglist? Dit is een kleine impressie van

de pins die ik heb opgeslagen:

Pinterest

Shoppinglist

Wat komt er dan bij op mijn shoppinglist? Ik zie veel beige,
streepjes en blazers. Maar dit ga ik niet allemaal

toevoegen. Blazers heb ik al meer dan genoeg dus die
schrijf ik niet meer op. Wel wil ik graag nog een longsleeve

of sweater met streepjes. En ik ben op zoek naar meer
items in het beige. Beige hoge laarzen bijvoorbeeld en

een chuncky beige sweater. Een beige leren broek lijkt mij
ook erg leuk. Deze items voeg ik even toe aan mijn

shoppinglist. 



Winterjas met capuchon 
Jeans zonder gaten

Streepjestrui
Beige hoge laarzen

Nude chuncky sweater
Beige leren broek

Mijn shoppinglist tot nu toe! 

Shoppinglist

Deze shoppinglist is natuurlijk niet bedoeld om alles
in 1 keer aan te schaffen. We nemen de tijd!



Natuurlijk kan het tijdens het shoppen gebeuren dat je
dingen tegenkomt die niet op je lijstje staan, maar je wel

graag wilt hebben. En nee, dit is absoluut geen probleem.
Dit heb ik zelf ook. Bedenk dan wel voor jezelf of het een

item is dat je vaak gaat dragen of dat het een item is dat
je het voordeel van de twijfel geeft? Bij het laatste is de

kans groter dat het een miskoop wordt. Ga alleen voor de
items die jou een wow-effect geven en een aanvulling zijn

op je kledingkast.  
 

Bekijk dus goed je Pinterestbord, de berichten die je hebt
opgeslagen op sociale media,  de screenshots die je hebt
gemaakt en wellicht het moodboard die je gemaakt hebt.  

Wat is jouw inspiratie? En met welke style maak jij je
shoppinglist?  

 
Het kan ook gebeuren dat je tijdens het shoppen tegen

items aanloopt die echt volledig bij je style passen, maar
die je niet had opgeschreven. Dat is geen probleem, je

shoppinglist kan voortdurend aangevuld worden! Ik
kwam bijvoorbeeld tijdens het shoppen een blauwe

sweater tegen. Stond dit op mijn lijstje? Nee, maar het past
wel bij mij en ik weet genoeg outfits om het mee te dragen

dus ik kocht hem. Het is niet erg als er spontane dingen
bijkomen, als je maar zeker weet dat het geen miskoop

wordt en je genoeg passende outfits ermee kan maken. 

Tijdens het shoppen

Shoppinglist



Winterjas met capuchon 
Jeans zonder gaten

Streepjes trui
Beige hoge laarzen

Nude chuncky sweater
Beige leren broek 

Mijn shoppinglist tot nu toe! 

Shoppinglist

Dit is mijn shoppinglist tot nu toe!  Dit lijstje is opgesteld
aan de hand van mijn kast, wat heb ik nog? En mijn style
die ik ontdekt heb. Welke items passen bij mijn gekozen

style?  
 

Het kan zijn dat jouw shoppinglist langer of korter is en dat
is helemaal oké. Iedereen heeft een andere kledingkast

en een andere hoeveelheid nieuwe dingen nodig.  



H&M -> bizar leuke najaarscollectie
Zara -> altijd leuk en altijd on trend
My Jewellery -> leuke en vrolijke herfst collectie
Loavies -> de plek voor leuke prints en neutrale kleuren
NA-KD -> de webshop met de meeste herfst/winter
items
The Sting -> stelt nooit teleur,  voor ieder wat wils
Tess V -> voor alle vrolijke najaarskleding
Costes -> voor je vrouwelijkheid tijdens het najaar

Nu we de shoppinglist klaar hebben is het goed om te
kijken naar de winkels waar je wilt gaan shoppen. Welke
winkels vind jij erg leuk en denk jij dat je jouw style kan

vinden? 
 

Mijn tips voor jou:

 
Dit is een greep uit webshops en winkels waar ik graag
een kijkje neem.  Hopelijk hebben jullie er wat aan en

kunnen jullie goed slagen! 

Winkels

Shoppinglist



Winterjas met capuchon 
Jeans zonder gaten

Streepjes trui
Beige hoge laarzen

Nude chuncky sweater
Beige leren broek 
Zwart winterrokje

Mijn shoppinglist tot nu toe! 

Shoppinglist

Na het doen van research heb ik toch nog iets
toegevoegd aan mijn shoppinglist. Bij Tess V zag ik een
look voorbij komen waar ik meteen verliefd op was. Een

oversized trui over een zwart winterrokje met peplum
effect.  En dat wilde ik! De oversized trui heb ik nog wel in
mijn kast maar dat rokje wil ik hebben! Dus die kan niet

ontbreken op de shoppinglist. 



Zoek als eerste tussen de sale!
Kijk of jij je kan inschrijven voor de nieuwsbrief. Soms
krijg je daardoor een kortingscode voor je eerste
bestelling.
Houd acties van webshops in de gaten. Soms hebben
ze speciale kortingen op bepaalde items. 
Black friday komt er weer aan en dat betekend veel
korting. Bewaar dure uitgaven voor dan om het met
korting te kunnen kopen.
Kijk eens op Instagram bij getagde berichten. Merken
werken vaak met influencers en die kunnen een
kortingscode hebben. 
Zoek op google naar een kortingscode. Er zijn veel
websites die allerlei kortingscodes delen voor diverse
webshops.
Doe mee met spaarprogramma's van
webshops/winkels en spaar voor korting.
Houd mijn Instagram Merel.christina in de gaten, ik
deel vaak leuke kortingscodes!

Shoppen is duur en wordt helaas ook steeds duurder. Hoe
fijn is het als je budget opties hebt en toch kunt besparen.

Ikzelf ben fan van korting maar wie niet? Voordat ik ga
shoppen zoek ik naar kortingscodes om toch iets te

kunnen besparen. Hoe? Ik geef een aantal tips:
 

Budget

Shoppinglist



Wat heb ik uiteindelijk al gekocht van mijn shoppinglist? 
 Niet alles stond op mijn lijstje maar ik heb wel overal goed
over nagedacht. Alles past binnen mijn style en overal kan
ik meerdere outfits mee maken. De overige items op mijn

shoppinglist zullen later nog aangevuld worden. 
Hier foto's van mijn nieuwe herfst/winter items!

Shoplog

Shoppinglist

Winterjas Trui & jeans Licht roze trui Sweaterjurk

Winterrokje Pantalon Beige trui



....

....

....

....

....

....

Hoe ziet jouw shoppinglist eruit?

 
Heb jij nog een ultieme budget tip?
.................................................................................... 
.................................................................................... 
.................................................................................... 

 
 
 

Shoppinglist



THANK YOU!

Dit was hem dan! De challenge 'Get ready for fall' is
voorbij. In 4 weken tijd hebben we ons samen

klaargemaakt voor het najaar op fashion gebied.
We zijn er klaar voor! 

 
We weten welke trends we gaan zien, we hebben de
kast opgeruimd en klaargemaakt, we hebben onze
style gekozen en last but not least, we hebben een
shoppinglist gemaakt om bewust de kledingkast

aan te vullen. 
 

Mocht je een week gemist hebben? Kijk zeker de
video's op het YouTubekanaal van Merel Christina

terug en download de werkboeken via
www.expertsinengagement.com. 

 
Superbedankt voor het volgen van deze challenge
en dat je samen met mij aan de slag bent gegaan! 

 
Lots of love,

Merel Christina x Experts in Engagement 



Get ready for fall
with Merel Christina


