Vanaf 15 maart zijn we weer open
In de week van 15 maart zijn klanten weer welkom om zich te laten kleden. Er
kan vanaf nu weer een afspraak worden gemaakt.
Na de persconferentie hebben we besloten dat Dress for Success Utrecht weer
opengaat. Uiteraard is daarbij weer het protocol coronamaatregelen van toepassing
(zie verderop in deze nieuwsbrief).
De medewerkers gaan alles op orde brengen, de winkel opfrissen en de nodige
donaties uitzoeken. Ook vanuit UW zijn de klanten uiteraard weer van harte welkom
om een passende outfit uit te zoeken op weg naar werk. In principe is iedere UW-

er op ieder moment -maar wel op afspraak- welkom. We hebben er zin in en zijn
gemotiveerd om weer klanten te ontvangen.
Vanaf 1 april intensiveren we bovendien de samenwerking met UW. Ons team wordt
dan uitgebreid met kandidaten vanuit UW die werkervaring op gaan doen.
We kijken er naar uit om weer te starten!

Belangrijk voor onze donateurs
Donaties ontvangen wij graag weer vanaf 19 april!

Op de foto

Onze service tot 15 maart
GEFELICITEERD!
Je mag op sollicitatiegesprek komen! Live of Online? Hoe dan ook, je wil
natuurlijk jouw beste beentje voor zetten, er goed uitzien en vol vertrouwen het

gesprek tegemoet gaan.
WIJ KUNNEN HELPEN! Ook tijdens de lockdown staan we graag voor je
klaar.
Stuur ons een email en samen vinden we een geschikt moment om jou
telefonisch de beste tips, trics en adviezen te geven op gebied van jouw kleding
voor een goede eerste (online) kennismaking, evt. een makeupadvies en
andere sollicitatievragen die je misschien hebt.
Mail naar dressforsuccessutrecht@gmail.com voor meer informatie.

Goed in beeld bij je sollicitatie via beeldbellen
Heb jij binnenkort een sollicitatiegesprek via Facetime, Zoom, Teams of welke online
applicatie dan ook, dan wil je natuurlijk net zo goed overkomen als in het echt!
Daarvoor hebben we de volgende tips.
1. Zorg voor een neutrale achtergrond, bijvoorbeeld een witte muur of een
andere rustige kleur.
2. Net als bij een live sollicitatie zie je er natuurlijk netjes en verzorgd uit. Zo laat
je zien dat je de sollicitatie serieus neemt, dat jij zélf ook serieus te nemen
bent. Extra aandacht voor je uitstraling heeft niet alleen invloed op hoe je
overkomt maar zorgt er ook voor dat je je zelfverzekerd kunt voelen over dat
deel van je sollicitatie.
3. Kies rustige kleding. Drukke prints en felle kleuren komen op een scherm snel
als storend over en leiden de aandacht van jou zelf af.
4. Je bent slechts voor een deel in beeld. Let extra op een actieve
lichaamshouding en probeer ook je armen in beeld te brengen. Zo kun je
letterlijk iets meer van jezelf laten zien.
5. Echt oogcontact is lastig bij videobellen maar concentreer je goed op het
scherm en de ander zodat je aandacht duidelijk bij het gesprek is.

6. Oefen vooraf even met een bekende via de app waarmee je gaat bellen.
Check of je verbinding goed werkt, hoe je het beste overkomt op de camera,
hoe het geluid is etc.
Met deze tips kom je vast goed voor de dag. En heb je nog een outfit nodig voor je
gesprek, dan kun je vanaf 15 maart weer bij ons in de winkel terecht!

Het lentetype
Het 'lentetype' is een kleurtype dat komt uit het 4 seizoenen-systeem. Je ziet
het ook terug bij het 6 seizoenen-systeem en bij het 10 seizoenen-systeem.
De warme heldere kleuren van het lentetype zie je terug in de natuur: de rode
tulpen, gele narcissen, de blauwe druifjes en de frisse groene bladeren aan de
bomen.
De heldere kleuren combineren prachtig met de basiskleuren: camel, roomwit
en zalmroze!
De uitbundige kleurcombinaties van het lentetype stralen speelse vrolijkheid
uit.
De belangrijkste kenmerken van het (warme) lentetype zijn: warm, helder, fris,
gouden ondertoon, speels, energiek en lichtvoetig.
Nog een aantal kenmerken van het lentetype zijn:
De kleur van de huid is licht en romig. Het lentetype heeft een
ivoorkleurig- perzik- roze-kleurige huid en is te herkennen aan een
goudkleurige ondertoon.
De kleur van het haar kan heel verschillend zijn: vlasblond, geelblond,
honingkleurig, rossig, goud- of donkerbruin. Het grijs is
gelig of crèmekleurig getint. Lentetypes die grijs worden, gaan vaak van
grijs naar crèmekleurig wit.
De kleur van het ogen: blauw, groen, petrol of turkoois. Sommige
lentetypes hebben bruine ogen. De hazelnootbruine ogen van het
lentetype bevatten goudbruin, groen en goud. De blauwe ogen van het
lentetype hebben een doordringende diepblauwe glans.
Algemeen maakt het lentetype een warme indruk, goudachtig en
stralend.

Kleuren die goed staan bij het lentetype:

Dress for Success Utrecht @ Instagram
Wist je dat Dress for Success vanaf januari 2020 ook actief is op
Instagram? Via ons account @dressforsuccessutrecht laat een groeiend clubje
enthousiaste volgers zich graag door ons informeren maar ook inspireren.
In onze posts bieden we een kijkje achter de schermen, hoe een bezoek aan
onze winkel en het adviesgesprek in zijn werk gaat, maar ook onze activiteiten
tijdens de vervelende corona-periode. Op deze manier kunnen we je toch
graag helpen!
Via onze posts geven we tips en adviezen voor het maken van een fantastische
eerste indruk tijdens het -misschien wel online- sollicitatiegesprek, en hoe je vol
zelfvertrouwen het sollicitatiegesprek tegemoet kunt gaan. Natuurlijk delen we
ook wat ‘Monday Motivation’, make-up advies en een supertoffe promotie met
bijvoorbeeld de Bijenkorf, bekende Nederlanders of Fashion Chick krijgen ook
de aandacht die ze verdienen! Zo houden we op een fun-manier onze volgers
op de hoogte en blijven we in verbinding met iedereen die ons nodig heeft.

Neem snel een kijkje en volg ons via @dressforsuccessutrecht. Let op: de
eerste 25 nieuwe volgers zullen van ons een leuke attentie ontvangen! Wees er
snel bij!

Onze vrijwilligers in contact
Contact houden met en tussen de vrijwilligers in tijden dat we elkaar niet
kunnen treffen in onze centrale thuisbasis: de winkel. Dat vraagt een heleboel
creativiteit van onze manager Trijntje Knaapen. Gelukkig heeft ze daarvan
genoeg in huis! Ze vergast ons al sinds een jaar wekelijks op een mooi
voorgedragen gedicht of een video waarin ze ons op de hoogte houdt van alles
wat er speelt. De laatste tijd ontvangen we wekelijks een 'opdracht' gericht op
kleur, een uitnodiging om een foto te delen in de groepsapp in de kleur van de
week. Met enthousiasme worden door de vrijwilligers foto's gedeeld van iets
dat ze hebben gezien met deze kleur, onderweg of thuis. Bovenstaand een
collage van de week rond onze Dress huiskleur. Zo krijgen we stukjes van
elkaars leven mee en 'horen' we elkaar iedere week even. Er gaat natuurlijk
niets boven het 'echie', het werk in de winkel, maar lang leve de Whatsappgroep om deze tijden te doorstaan.

Spotlight
Astrid is terug van weggeweest. Ze miste de winkel, de gesprekken aan de
grote tafel, het kleden van de klanten, het uitzoeken van kleren, haar collega’s
en onderdeel zijn van een team. Astrid was actief bij
Dress for Success Utrecht vanaf 2011 tot rond 2016. Ze kleedde klanten, hield
overzicht op de collectie en was actief in de PR-groep. In 2016 moest ze helaas
noodgedwongen stoppen.
Maar haar hart bleef bij Dress for Success. We hielden contact met elkaar en
een jaar geleden belde ze om te vragen of er een plek voor haar was om weer
te starten. Met stoere stappen is Astrid terug. Met enthousiasme duikt ze weer
in de klussen en het veelzijdige werk dat er bij Dress for Success te doen
is. Astrid heeft pech. Dit keer zette corona ook voor haar het vrijwilligerswerk
stil. Maar binnenkort kan ze weer starten. Het is leuk en fijn dat Astrid terug is.

Bezoek aan Dress for Success en protocol COVID-19 preventie. Wat kunt u
verwachten? Kijk op onze website voor de maatregelen rond uw bezoek.

Dress for Success Utrecht | t: 030-2746563(winkel) 06-24542384(manager)
utrecht@dressforsuccess.nl | www.dressforsuccess.nl
Openingstijden: maandag: 10:00-13:00 | dinsdag 10:00 - 16:00 uur woensdag: 10:00-16:00 | donderdag
13:00-16:00 uur
Wil je veranderingen doorvoeren?
Je kunt: voorkeuren updaten of uitschrijven van de verzendlijst.

