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Voor niemand en ook voor geen enkele organisatie is 2020 een normaal jaar ge eest. De hele ereld
as in de ban van de coronapandemie. En ook nu, als dit jaarverslag uitkomt, orstelen e nog ge eldig
met de coronacrisis, die nog verstrekkende gevolgen gaat hebben. En 2020 had voor Dress for Success
Leiden o n mooie start! In januari verhuisden e naar een prachtig nieu onderkomen aan de
Janvossensteeg in Leiden. Maar toen de inkel net open as en de eerste klanten eer aren gekleed,
brak de coronacrisis uit. Hoe el e een groot deel van het jaar dicht ijn ge eest, hebben e toch nog
123 mensen aan sollicitatiekleding kunnen helpen. Dat is vooral te danken aan de in et van de
vrij illigers die ondanks de moeilijke omstandigheden bereid aren om de inkel oveel mogelijk open te
houden.
In 2020 is Dress for Success Leiden overgegaan naar een volledige vrij illigersorganisatie, onder
betaalde krachten. Dat maakte het jaar alleen maar spannender en de uitkomst alleen maar mooier. Het
bestuur is meer hands on gaan opereren en is uitgebreid met een bestuurslid, dat verant oordelijk is
voor het reilen en eilen van de inkel en optreedt als inkelmanager .
Het is een volstrekt ander jaar ge orden met natuurlijk minder contacten met on e klanten, maar ook met
minder contacten met de vrij illigers onderling. We hebben een aantal keer geprobeerd iets van een
ge amenlijke borrel te organiseren, maar door anderhalve meter en andere stringente regels kon dat
steeds niet doorgaan. Dat hebben e gemist ant Dress for Success Leiden is een hechte
vrij illigersclub!
Ondertussen gebruiken e de tijd om ons voor te bereiden op de toekomst, een toekomst onder corona,
een toekomst aar e ons eer volledig kunnen in etten om mensen met een kleine beurs meer
elfvertrou en mee te geven door passende kleding en kledingadvies, en o op meer kans op
sollicitatiesucces. Dress for Success Leiden kiest drie strategische speerpunten om ook in de nabije
toekomst succesvol te blijven, of beter ge egd succesvoller te orden. We halen de contacten met de
doorver ij ers verder aan, e etten in op partnerships met lokale bedrijven en e gaan ons regionale
erkgebied uitbreiden. We hebben de ambitie om het aantal mensen dat e kleden de komende jaren te
verdubbelen. Dat is ge aagd, al flink at in et eisen, maar e hebben er alle vertrou en in dat e on e
ambitie kunnen laten slagen.

Ton de Bruin,
Voor itter

IN HET KORT
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Dress for Success Leiden
2020
123 erk oekenden ijn geadviseerd over het belang van goede presentatie en van mooie kleding
voor ien.
14 hiervan ontvingen bij een t eede be oek een t eede set kleding.
Ruim 60% van de klanten die e hielpen heeft succesvol gesolliciteerd en een baan of stage
gevonden.
In het vierde k artaal hebben e 3 orkshops Nieu e Stijl gehouden aarin e klanten hebben
gekleed.
Klanten aarderen hun be oek en on e dienstverlening gemiddeld met een 8.8.
Dit is allemaal mogelijk gemaakt door de in et van o n 20 vrij illigers en 1 betaalde kracht.
Vele kledingdonaties orgden voor een goed uitgeruste inkel.
Ruim 20 gemeenten en organisaties steunden ons financieel en ver e en klanten naar ons door.
En dat alles vanuit ons nieu e pand in de Janvossensteeg.
In een jaar aarin e als 100% vrij illigersorganisatie gingen erken.
En corona ons leven bepaalde.
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ONZE DOELSTELLING
Dress for Success Leiden is een maatschappelijke organisatie die ich ervoor in et om de kansen op
economische elfstandigheid van erk oekenden met een kleine beurs te vergroten. In de inkel geven
ervaren vrij illigers de e erk oekenden een boost door middel van representatieve kleding, concreet
advies op het gebied van stijl en presentatie en persoonlijke aandacht. Hierdoor kunnen ij ich
succesvoller presenteren tijdens hun sollicitatie, met meer kans op de baan.
Hiervoor ordt de door particulieren en bedrijven gedoneerde nieu e en o goed als nieu e kleding
gebruikt die door particulieren en bedrijven ordt gedoneerd. Ruim 60% van de e erk oekenden vindt
na een be oek aan de Leidse inkel een baan! Dress for Success is een ereld ijde nonprofitorganisatie. Nederland kent negen vestigingen.
Dress for Success gelooft dat iedereen die dat kan en il, er recht op heeft om economisch elfstandig te
ijn en vol aardig mee te doen. Dat vergroot de onafhankelijkheid en biedt een betere toekomst voor
hen elf, hun ge in/kinderen n voor de maatschappij.
We geloven dat mensen een grotere kans maken op succes als e de beste versie van ich elf kunnen
laten ien. Daarom etten ij ons in om het elfvertrou en van (langdurig) erk oekenden met een kleine
beurs te vergroten. Dit doen ij op een voor hen belangrijk moment in hun oektocht op eg naar erk.
We eten uit ervaring dat on e aanpak erkt.
In on e inkel bieden ervaren vrij illigers on e klanten - naast een luisterend oor en persoonlijke
aandacht - representatieve kleding en concreet advies op het gebied van stijl, presentatie en sollicitatie.
Voor ons erk benutten ij de door particulieren en bedrijven gedoneerde nieu e en o goed als nieu e
kleding.
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Mensen die on e inkel be oeken ijn vrij el altijd ver e en door een van de re-integratiebedrijven
van de verschillende gemeenten en itten in een traject op eg naar erk (in loondienst of ZZP),
stage of vrij illigers erk. On e ervaring leert dat als aandacht voor (uiterlijke) presentatie een vast
onderdeel is van dit traject, meer mensen naar de inkel ver e en orden. Zij profiteren van de
bij ondere VIP-behandeling door on e inkeladviseurs en gaan met kleding en met meer
elfvertrou en op eg naar hun gesprekken. Zij ervaren dit vaak als een cadeau. Meer
erk oekenden van dienst ijn is on e in et. Daarom hebben e veel aandacht gegeven aan de reintegratiebedrijven, contacten met de doorver ij ers en on e naamsbekendheid.
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ONZE ORGANISATIE
Omdat e in 2019 besloten hebben om als 100%-vrij illigersorganisatie door te gaan, hebben e in
2020 afscheid genomen van on e (betaalde) relatiemanager Grace Flohr. Zij heeft, na een periode eerst
als vrij illiger, en later als inkelmanager bij ons te hebben ge erkt en uiteindelijk als relatiemanager,
haar stempel op on e organisatie gedrukt.
Wij bedanken Grace voor haar enthousiasme en in et!

Doordat ij vanaf mei 2020 geheel op vrij illige in et draaien betekent dit dat de taken van de betaalde
krachten verdeeld ijn over de bestuursleden en andere vrij illigers. De e enthousiaste groep vrij illigers
orgde ook dit jaar eer voor continu teit en voor het verant oord erken om klanten in dit coronajaar
toch oveel mogelijk te kunnen blijven kleden. De groep vrij illigers is opgedeeld in drie
aandachtsgebieden: de inkelmede erkers, de PR-commissie en het bestuur.
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Naast het adviseren en kleden van de klanten doen de inkelmede erkers nog veel meer, oals klanten
nabellen om naar hun ervaring te informeren, be ettingsroosters maken, orgen voor het ontvangen van de
vele kledingdonaties, het uit oeken van alle kleding, assen en strijken, het isselen van de
sei oencollecties en het mooi en schoonhouden van de inkel en het ver orgen van orkshops.
De inkelmede erkers hebben elkaar dit jaar minder kunnen ien en bijeenkomsten voor hen konden
helaas niet doorgaan.
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Yvonne Donders ( inkelco rdinator) / Bernadette Janssen / Els van Beugen / Joke Ydema /
Juul Post / Roselien van Geenen / Christiana Artaria / Monika Opstal / Joke Meines

PR-C

e

On e PR-commissie onderhoudt de ebsite, ver orgt nieu sbrieven, houdt ich be ig met druk erk en
huisstijl, PR- en media aken, AVG-gerelateerde aken en is erg actief op Social Media.

De PR-C
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:

Dani lle Valk ( ebsite, gestopt eind 2020)
Patricia Wassen (diversen, .o. AVG- aken, nabellen/klantverhalen)
Rien van Vliet (AVG- aken, nieu sbrief en ebsite)
Jolanda van Santen (PR- en media aken)
Doroth e Kieft (Druk erk en huisstijl)
Carina van den Haak (Social Media)

BESTUUR
Het bestuur bestaat uit een voor itter, secretaris, penningmeester en drie algemene leden die elk een
specifiek aandachtsgebied hebben oals inkelmanager, PR/communicatie en Partnerships.
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Ton de Bruin, voor itter
Ton van Wetten, penningmeester
Non Verschoor, secretaris tot oktober 2020
Ingrid Romer-van Lith, secretaris vanaf oktober 2020
Hester Dijk, algemeen lid en co rdinatie PR-commissie
Liesbeth Dijkdrent, algemeen lid en inkelmanager
Bud Bickes, algemeen lid tot 1 januari 2021
Barbara Konstapel, algemeen lid en partnerships vanaf
oktober 2020.

Non Verschoor is secretaris ge eest vanaf september 2019 tot oktober 2020. Zij heeft een grote rol
gespeeld in het structureren en vastleggen van processen.
Bud Bickes is 2 volle termijnen (dus 8 jaar) algemeen bestuurslid ge eest. Bud heeft veel gedaan in die
jaren. Een paar voorbeelden ijn: contacten onderhouden met doorver ij ers, contactpersoon ijn voor
Dress for Success Nederland en vanuit die rol de Algemene Ledenvergaderingen bij onen, hij as
inhoudelijk coach en maakte bijvoorbeeld het Jaarverslag.
Bud as Dress for Succes Leiden.
We gaan hem missen.

ONZE RESULTATEN
van 2-1-2020 t/m 10-12-2020

Aantal 1e kleedsessies: 117
Aantal 2e kleedsessies: 14
Totaal aantal kleedsessies: 131
Aantal unieke klanten: 123
Succespercentage sollicitaties: 61%
Gemiddelde leeftijd (jr): 44,4
Gemiddeld erk oekend (mnd): 31,1
Gemiddeld rapportcijfer (1-10): 8,8
Gekomen op eigen initiatief: 2%
Gekomen op ver ij ing: 98%
Ver ij ende organisaties: 7

Ondanks de tijdelijke inkelsluiting door corona hebben e toch nog 123 mensen blij kunnen maken met
een nieu e outfit t.b.v. hun sollicitatiegesprek.
Ruim 60% van hen solliciteerde succesvol!
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ONZE VERHUIZING
Begin 2020 ijn e van de Beatri straat verhuisd naar een mooi nieu pand in de Janvossensteeg.
Samen met vele vrij illigers hebben e het pand ingericht en in gebruik genomen. Grace Flohr as de
verhuisco rdinator en e hebben veel hulp gekregen van on e eigen vrij illigers en familieleden.
We ijn er erg blij mee!
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Zeidan Schoonmaak en Rical Cleaning uit Voorschoten.
Sikkens voor de muurverf.
Timmerman F. Roos voor diverse timmer erk aamheden.
Moerkens planten die ons met hun vracht agen hebben verhuisd.
Timmerman Matthijs.
Electricien Kees.
Frames Process S stems uit Alphen voor het overnemen van de inventaris.

"O 22
be
d ee i e ie
e
S e e ad aa a
ch
de
ffici e e i g a de i e
11
e be . He aa
de ffici e
e i g ie d gaa ."

CORONA EN DE

INKEL

2017

Corona schopte in 2020 alles flink in de ar, aardoor on e inkel ook een tijdje dicht as.
Toen e eer open konden, hebben e alle coronamaatregelen strikt opgevolgd en on e klanten en
doorver ij ers steeds ge nformeerd elke mogelijkheden er aren.
Er as, mede door de lockdo n, veel animo om kleding in te brengen, o el van particulieren als door
bedrijven. Om ervoor te orgen, dat er niet te veel mensen tegelijk in de inkel aren, erd de
kledinginbreng beperkt tot een vast moment in de eek. De meeste kledinginbrengers hebben ich
onder veel moeite kunnen aanpassen. Bij de ingang in de inkel erd een uitvou tafel geplaatst
aar de kleding op kon orden uitge ocht.
Van ege het ontbreken van opslagruimte, erd de kledingvoorraad geregeld door de
inkelmede erkers opgeschoond. Overtollige kleding die niet geschikt as erd teruggegeven, ging
naar BuZ (
.bu leiden.nl) of erd opgehaald door S mpan (
.s mpan .nl) voor rec cling.
Om on e diverse doelgroep te kunnen bedienen komen e, ondanks het grote aanbod, toch specifieke
kleding en maten tekort. Dit moet orden bijgekocht, voorheen vanuit de opbrengsten van de
t eejaarlijkse Sale. De e Sale, bij sei oens isseling, voor on e klanten en aanver anten is het
afgelopen jaar niet mogelijk ge eest.

In september is een Workshop Nieu e Stijl ge ntroduceerd, om
klanten te kunnen kleden in coronatijd en om on e doorver ij ers
te kunnen blijven bedienen. De e vonden plaats op: 22
september, 17 november en 7 december en ijn t eemaal
be ocht door Rijnvicus en eenmaal door de gemeente Leiden,
project Ja+.

Binnen de richtlijnen (aantal vierkante meter) mochten er ma imaal es mensen in de inkel aan e ig
ijn. Met een groepje van 2 of 3 deelnemers, de begeleiding en on e eigen mede erkers as dit haalbaar.
Uit de evaluatie met de deelnemers en de casemanagers c.q. doorver ij ers bleek dat dit een goede vorm
is, die e in het komende jaar illen voort etten. Want in klein ge elschap is er meer persoonlijke
aandacht en verdieping in het gesprek mogelijk.
De deelnemers geven aan daar baat bij te hebben.
In 2020 e hebben el verschillende doorver ij ers in de inkel mogen ontvangen voor een nadere
kennismaking met ons aanbod in de nieu e inkel. De e gesprekken hebben positieve resultaten
opgeleverd en ij illen hiermee verder gaan in het nieu e jaar.

ON E FINANCIEN
Het jaar 2020 is afgesloten met een positief resultaat van 18.220.
De lasten bedroegen in totaal 29.118, de baten in totaal 47.338.
Vanaf 1 mei 2020 maakt de stichting geen gebruik meer van betaalde krachten.
Huisvestingskosten ijn hoger in 2020
van ege het betrekken van een nieu

inkelpand.
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ON E DOOR ER IJ ERS
Rijnvicus gemeente Alphen / DZB gemeente Leiden / Gemeente Kat ijk / Gemeente Hillegom /
SPW Gemeente Rijs ijk / Gemeente Leiden / Gemeente Leiderdorp / Gemeente Lisse / Gemeente Kaag
en Braassem / Gemeente Nieu koop / Gemeente Noord ijk / Gemeente Oegstgeest /
Gemeente Te lingen / Gemeente Voorschoten / Gemeente Wassenaar / Gemeente Zoeter oude /
Gemeente Zoetermeer / Holland Rijnland Werkbedrijf / JA/JAS

SAMEN ERKENDE ORGANISA IES
We ijn een samen erking aangegaan met de
Stichting BuZ , een Leidse el ijnsorganisatie.
BuZ richt ich op mensen die in een sociaal
isolement leven. Zij richten ich op het aanleren van
vaardigheden en op het ontdekken en ont ikkelen
van talenten, aardoor mensen eer in de
maatschappij komen, het ij op een vrij illigersbaan,
het ij een stage, het ij betaald erk.
BuZ ver ijst ook aan ons door.

ON E DONA E RS
Alle particuliere kledinginbrengers / Oger / Studio Anneloes
HemdVoorHem / ING fonds Help Nederland vooruit

Dress for Success Leiden Janvossensteeg 65 2312 WD Leiden 06 14232372 of 06 53417866
inkel.leiden@dressforsuccess.nl
.dressforsuccess.nl/leiden
KvK nr: 62830759 IBAN: NL69RABO0191942995
.facebook.com/dressforsuccess.leiden
.instagram.com/dressforsuccessleiden
.linkedin.com/compan /dress-for-success-leiden

