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De nieuwe website is live!
Nederland kent negen Dress for Success-winkels.
Deze winkels bundelen hun krachten via de nonprofit-organisatie Dress for Success Nederland.
Bijvoorbeeld via een gezamenlijke website
(www.dressforsuccess.nl) waarop elke winkel
haar eigen plekje heeft. De afgelopen maanden
hebben alle winkels hard gewerkt om een mooie website te bouwen. Klik
daarom op onderstaande knop om de nieuwe website te bekijken:
Klik hier

Partnerships voor Dress for
Succes Leiden
Mijn naam is Barbara Konstapel, vanaf oktober
2020 bestuurslid bij Dress for Success Leiden. Ik
heb ruim 36 jaar in verschillende functies binnen de
kinderopvang gewerkt en de laatste jaren was ik
werkzaam binnen Zorg en Welzijn als HR Manager.
Een van mijn taken als bestuurslid is bedrijven en
organisaties te interesseren in het aangaan van
Partnerships met Dress for Success Leiden.
Partnerships zijn voor ons belangrijk omdat wij zo
door nieuwe kledingdonaties maar ook bijvoorbeeld
door donaties van make-up producten, visagie of
een kappersbon meer klanten kunnen helpen. En
we vergroten onze naamsbekendheid in de regio zodat wij meer potentiële
klanten bereiken.
Onze voorkeur gaat uit naar bedrijven die duurzaamheid nastreven. Dit wil
zeggen dat kleding en producten worden geproduceerd zonder mens, dier of
milieu te schaden.
Met samenwerkende bedrijven maken we duidelijke afspraken. Zo kan een
donatie anoniem worden gedaan of met naamsbekendheid; eenmalig of via
een structurele samenwerking. Daar kan natuurlijk van onze kant iets
tegenover staan. Denk hierbij aan vermelding op onze website, social media of
in de winkel.
Naast donaties zijn er ook afspraken te maken over het leveren van producten
en diensten tegen een geringe vergoeding. Daarnaast wordt ook altijd vooraf
besproken wat er moet/mag gebeuren met producten die wij krijgen maar niet
kwijtraken. Mogen we die weggeven, verkopen?
Dress for Success Leiden heeft de ANBI-status en een kledinggift kan fiscaal
aantrekkelijk zijn.
Heeft u als bedrijf of organisatie interesse ons met producten of middelen te
ondersteunen? Of kent u een bedrijf of organisatie die mogelijk interesse
heeft?
Neem dan contact met mij op via bestuurslid1.leiden@dressforsuccess.nl.

Onze nieuwe partners
Luba Leiden uitzendbureau gaat Dress for Success onder de aandacht
brengen bij werkzoekenden.
En met onze overbuurman Henny's Rits konden wij een mooie deal sluiten:
voor een zacht prijsje boden zij ons de benodigde (grote maten) jeans aan.

Jaarverslag 2020 is gereed
Het jaar 2020 was een bijzonder jaar. We hebben in een jaar vol beperkingen
toch nog 123 werkzoekenden kunnen adviseren. En ruim 60% van hen heeft
een baan gevonden! Wilt u hierover en over onze andere activiteiten meer
weten? Leest u dan ons jaarverslag:
Klik hier

Fotoshoot
Dress for Success Leiden heeft de coronatijd
aangegrepen om het reilen en zeilen van de winkel
goed onder de loep te nemen zodat we onze
klanten nog beter kunnen helpen. Zo gaan wij onze
winkel aanpassen (hierover leest u in het volgende
bericht). En om goed te laten zien wat wij voor
onze klanten kunnen betekenen, hebben wij
nieuwe foto's laten maken. Om zo een goed beeld
te geven van de winkel, de kleding en de setting
waarin klanten ontvangen worden.
Fotograaf Annebeth Rosenboom bood aan om de
foto’s te maken en winkelmanager Liesbeth en Pr
en communicatie-commissie lid Yasmin waren in
de winkel om mooie sets klaar te leggen. En dat is
goed gelukt! Zowel voor heren als voor dames
werd een aantal mooie combinaties uitgezocht,
natuurlijk gecompleteerd met bijpassende
schoenen. Dit laat zien dat er veel keuze is voor onze klanten, van formeel tot
casual, afhankelijk van smaak en functie.

Aanpassingen winkel en tijdelijke
kledingstop
Toen we, begin 2020, onze nieuwe winkel in de
Janvossensteeg betrokken zijn we gelijk van start
gegaan met de kleedsessies en de workshops. In
de maanden januari en februari was het lekker
druk, tot aan de volledige lockdown in maart, zoals
in de rest van Nederland. In juni zijn we weer
voorzichtig gestart met kleedsessies, maar er werden veel minder mensen
aangemeld. Ook onze doorverwijzers bij de gemeentes moesten hun reintegratie activiteiten noodgedwongen op een laag pitje zetten en konden geen
groepen draaien.
Wel werden we overstelpt met veelal prachtige kleding van particulieren die
ons een warm hart toedragen en van winkelbedrijven die ons hun overschot
gunden. De winkel werd voller en voller en er ging steeds minder uit. De
gebruikelijke Sale, bij de wisseling van seizoenen, waarbij onze klanten voor
een gering bedrag kleding kunnen kopen, kon ook niet doorgaan.
Het gebrek aan opslagruimte werd hierdoor steeds nijpender. Na rijp beraad,
waarbij ook andere opties werden onderzocht zoals externe opslag, heeft het
bestuur besloten om een goede opslagruimte in de winkel zelf te creëren.
Daarnaast gaan we de rommelige entree aanpassen en een doorgang van het
kantoor naar de winkel maken. Kortom, de winkel wordt efficiënter ingedeeld
en benut. Om deze aanpassingen uit te voeren is een kleine verbouwing
noodzakelijk. Wij verwachten dat deze in de maand juli kan worden afgerond.
In voorbereiding daarop zijn we per 15 mei gestopt met het innemen van
kleding. Deze tijdelijke kleding stop wordt opgeheven zodra alle aanpassingen
in de winkel zijn doorgevoerd. Wanneer het zover is, zullen we dat uiteraard op
onze website en andere media vermelden.
Liesbeth Dijkdrent
Winkelmanager Dress for Success Leiden

Kijk ook op ons LinkedIn-account!
Wist u dat wij sinds januari 2021 weer volop actief
zijn op LinkedIn? Ook via dit medium kunt u als ons
nieuws te weten komen. Volg ons daarom ook op
LinkedIn!

Voor en Na
Deze zeer spontane, vrolijke
dame kwam naar onze winkel. Zij
vertelde dat zij binnenkort een
sollicitatiegesprek had. Ze wilde
als gastvrouw in een
verzorgingstehuis aan de slag.
Om goed voor de dag te komen,
kreeg zij bij Dress for Success
Leiden een mooie nieuwe outfit.

Donaties
SIERADEN
We kregen een mooie donatie
zelfgemaakte sieraden. Allemaal
gemaakt met natuursteen
waaronder jade, kristal en parel.
De schenkster wil onze klanten
blij maken en hun nieuwe
sollicitatie-outfit op te fleuren.

STIJLVOL

Onze winkelcoordinator Yvonne
(rechts op de bovenste foto van
de collage) heeft mooie stijlvolle
kleding opgehaald bij Mimouna in
Oegstgeest. Een hartelijke
ontvangst en wat een prachtige
kleding. We zijn er erg blij mee en
wat zullen onze klanten stralen.
Wij willen Mimouna namens
Dress for Success Leiden heel
hartelijk bedanken voor de mooie
kleding en de leuke foto's.

Contact

Onze winkel

Dress for Success Leiden
Janvossensteeg 65-71
2312 WD Leiden
06-14232372

Onze winkel is open! We
houden ons strikt aan de
RIVM-richtlijnen.

www.dressforsuccess.nl/leiden

Bezoek is op afspraak.

winkel.leiden@dressforsuccess.nl

Facebook

Website

Twitter

LinkedIn

Instagram

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u nieuws.leiden@dressforsuccess.nl toe aan uw adresboek.

