
NOOIT MEER 
EEN MISKOOP

Ontdek je patronen tot miskopen doen
en verander deze naar wat wel werkt
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Miskopen voorkomen - ontdek jouw patroon
Een kast vol kleding en niets om aan te trekken. Herkenbaar?

Een miskoop is een kledingstuk, accessoire of schoen die ongedragen in je kast blijft hangen, 
waar je je niet fijn in voelt, dat eigenlijk te klein of te groot is, of dat niet bij jouw uitstraling-
swens past. Te veel miskopen in je kast kunnen voor veel stress zorgen, geven onrust en zor-
gen dat je niet ziet waar je wel blij mee bent. Kortom; ballast.

In het doen van miskopen valt eigenlijk altijd wel een patroon in te herkennen. Zodra je weet 
waar het bij jou misgaat, kun je voorkomen dat je vaker een miskoop doet en zorgen voor een 

Met het doorlopen van deze vragen, krijg je snel inzicht in jouw miskoop-patronen. En kun je 
ze in het vervolg voorkomen.

> Waarom draag je bepaalde kledingstukken (ik noem ze vanaf nu miskopen) niet? 
Dit kan bijv. zijn doordat het niet past, niet jouw stijl is, of je niet weet hoe het te combineren.

> Met welke reden of gedachte heb je deze kledingstukken destijds gekocht?

> In welke categorie doe jij vaak een miskoop? 
Denk bijv. aan tops, jurkjes, of hakken.

> In welke (soort) winkels doe je een miskoop? 
Dit kan zowel in fysieke winkels zijn als online.

> Op welke momenten bega je een miskoop? 
Wanneer gaat het mis bij jou? Dit kan bijvoorbeeld zijn als je last minute iets zoekt voor een gelegenheid, of 
als je na je werk de stad in gaat omdat je zin hebt om iets te kopen. Of als je alleen gaat shoppen.

> Hoe zou je in de toekomst miskopen kunnen voorkomen?

> Hoeveel geld geef jij jaarlijks uit aan kleding, schoenen en accessoires die je niet 
draagt?

Een heldere kledingstijl die past bij jou en je figuur, een kast zonder overbodige kleding en 
sets die precies laten zien waar jij voor staat. Nooit meer hoeven nadenken en geen tijd meer 
verspillen iedere ochtend aan het bedenken wat je nu meer aan moet. Sounds interesting?

Ik geef regelmatig telefonische 1-op-1 adviesgesprekken (t.w.v. 297 euro), waarin ik je op weg 
help met het ontwikkelen van een eigen stijl en een garderobe waar je blij van wordt. Vraag 
HIER een gesprek aan of kijk op iamgroots.com onder Adviesgesprek.
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