Op 14 en 15 oktober organiseren wij weer een sale! Klanten,
donateurs en andere belangstellenden kunnen dan weer
tegen aantrekkelijke prijsjes hun garderobe aanvullen. Meer
informatie krijgt u in de volgende nieuwsbrief.

Weer in bedrijf: stand van zaken
Begin juni was het zover: we konden weer beginnen met het kleden van
klanten! Klanten die ons nog meer dan voorheen nodig hebben want de
arbeidsmarkt heeft een flinke knauw gekregen door de coronatijd. De

concurrentie voor een vacature wordt weer groter en je presentatie voor een
goede eerste indruk is weer des te belangrijker.

Klanten We merken dat bij onze verwijzers de zaken anders lopen dan
normaal en dat is terug te zien in het aantal klanten. Het is goed te weten dat
werkzoekenden met een minimuminkomen niet alleen afhankelijk zijn van
verwijzers om bij ons gekleed te worden. Zij kunnen zich ook zelf bij ons
aanmelden. Het enige vereiste is een uitnodiging voor een sollicitatie.
Ook voor sollicitatie- en werkkleding voor een stage of ervaringsplek kunnen
werkzoekenden terecht. En dat geldt ook voor ZZP'ers met een
minimuminkomen die netwerkgesprekken en acquisitiegesprekken moeten
voeren. Dus ben of ken je een werkzoekende met een minimuminkomen én
heb je binnenkort een sollicitatie of een ander belangrijk gesprek in je zoektocht
naar werk? Neem dan contact op voor een afspraak via 030 274 6563.

Donaties De winkel is goed gevuld want als er iets is dat men massaal heeft
gedaan tijdens de lock down is het wel opruimen geweest! We zijn in overvloed
bedacht met donaties sinds we weer open zijn. Ook bij donaties werken we met
een protocol: afgeven kan alleen op afspraak. Bel ook hiervoor 030 2746563.

Donatie Dress for Success Utrecht aan
voedselbanken Leidsche Rijn en Ondiep
Afgelopen weken hebben we, geïnspireerd door onze Amsterdamse
Dress for Success collega’s, een mooie actie bedacht om de naam van
Dress for Success Regio Utrecht op een andere manier rond te laten
zingen. Dit doen we door een aantal mensen met een kleine beurs iets
extra's te geven.
Onze medewerkers hebben zorgvuldig 45 kledingsets samengesteld als
cadeautje voor een aantal klanten van de voedselbank.
In de tas zit een kledingset op maat, een flyer met informatie over Dress
for Success voor mensen die gaan solliciteren, een eerste bezoekkaart en
een kaartje met tips voor het sollicitatiegesprek.
Eind september hopen we de sets aan te bieden bij de voedselbanken en
daarmee weer een aantal mensen blij te maken.

Dress for Success Utrecht en COVID-19
Om onze klanten op een verantwoorde manier te helpen werken wij sinds 2 juni
met een protocol en passen we waar nodig het aantal medewerkers in de
winkel aan om genoeg ruimte te hebben voor de 1,5 m afstand. Kijk op onze
website voor het volledige protocol.

Op de foto
Wist u dat wij al onze klanten op de foto zetten? Zij krijgen de afdruk direct mee
en kunnen zo altijd het resultaat van hun bezoek aan onze winkel bekijken. Ook
wij laten graag de resultaten zien op social media en op deze plek, zoals u van
ons gewend bent. Uiteraard alleen van klanten die daarvoor toestemming
hebben gegeven.
Deze keer twee klanten.Omdat we zo blij zijn dat we hen weer kunnen kleden!

In the spotlight: Netta
Netta werkt sinds eind 2019 als vrijwilliger op de dinsdagochtend bij
Dress for Success Utrecht. Al snel was ze ingewerkt en ze straalde meteen
vertrouwen uit en ging zorgvuldig aan het werk. Nadat Maureen bij ons vertrok
is zij naadloos aangesloten en ingewerkt op die ochtend. Ze wist de weg in de
winkel snel te vinden.
Ze is een enthousiaste medewerker die het heerlijk vindt om de donaties die er
op dit moment rijkelijk worden aangeleverd uit te zoeken. En ze is er goed in:
ze is kritisch en weet wat er nodig is om een klant tot in de puntjes te kleden.
Afgelopen periode heeft zij onder andere kledingsets samengesteld die we aan

willen bieden aan de voedselbank als extraatje voor de klanten daar. Het zijn
verrassende en leuke combinaties geworden. Zoiets laten we graag aan haar
over. Met Renée en Astrid samen vormt ze een topteam.
We zijn heel blij met Netta op de dinsdagochtend.

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

