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Bekijk onze bedrijfsvideo
Maak kennis met Nicolas, en met zijn succesvolle
bezoek aan onze winkel. Wij zijn super trots op
deze fraaie video èn op het succes van Nicolas.

Bedrijfsvideo Dress for Success Leiden

Ook de vriendin in het nieuw...
Onlangs vond het filmen voor een nieuwe bedrijfsfilm
plaats. Nicolas, een voormalige klant van Dress for
Success Leiden, werd gevolgd tijdens zijn zoektocht
naar een nieuwe baan. Zijn vriendin, Jacintha Burgers,
kwam kijken bij de opnames en raakte aan de praat
met onze winkelmedewerkers.
Tijdens het gesprek vertelde ze dat ze even geen werk
had omdat haar contract niet werd verlengd. Waarop onze winkelmanager zei: ‘Ik
zag een vacature voorbij komen bij een winkel in het centrum, lijkt je dat wat?’ Nou,
dat leek haar zeker wat. De dames sprongen meteen in actie en zeiden: ‘Joh, gelijk
langs gaan!’.
Jacintha zag er netjes uit, maar voor een sollicitatie in een kledingzaak adviseerden
we iets anders te dragen. Opnieuw gekleed door onze dames vertrok Jacintha 10
minuten later naar de winkel en kwam ze al snel terug: de zaak vond haar precies in
het plaatje passen en vroeg haar om een CV op te sturen. Ondertussen werd ze
formeel bij ons aangemeld en kreeg ze tips mee voor de sollicitatie.
De sollicitatie heeft inmiddels plaatsgevonden en Jacintha is aangenomen! We
hoorden terug dat zij helemaal op haar plek zit en het enorm naar haar zin heeft!

Goed nieuws voor
werkzoekenden in Voorschoten
en Wassenaar
Op donderdag 16 september hebben wethouders Inge
Zweerts de Jong (portefeuille Participatie, Jeugd en
Sport) van Wassenaar en Paul de Bruijn (portefeuille Sociale zaken, Werk en
Inkomen) van Voorschoten een samenwerkingsovereenkomst van twee jaar met
Dress for Success Leiden getekend.
Dat betekent dat beide gemeenten werkzoekenden die weer gaan solliciteren, als
onderdeel van hun begeleidingstraject, zullen doorverwijzen naar Dress for Success
Leiden, om hen te voorzien van passende sollicitatiekleding en advies. Zodat ze
meer kans hebben om een baan te vinden!
Beide wethouders tekenden de overeenkomst tijdens een uitgebreid en constructief
werkbezoek aan Dress for Success Leiden, waarin ze meer leerden over de
werkwijze van Dress for Success. Zij werden rondgeleid in de winkel, aansluitend
werd de samenwerking verder besproken.
Wij zijn enorm blij dat wij de samenwerking met deze beide gemeenten de komende
jaren verder vorm kunnen geven en zo een groot aantal kandidaten verder kunnen
helpen op weg naar werk.

Een kleine verbouwing
Afgelopen zomer vond er een kleine verbouwing
plaats in de winkel van Dress for Success Leiden. Een
aannemer nam hierbij het voortouw. Met de
broodnodige hulp van vrijwilligers werd een mooi
resultaat behaald. Er staan nu ruime witte kasten in de
winkel, er is flink geverfd en er zijn diverse kleine
verbeteringen aangebracht. Bovendien werd er een
fraaie en ruime panelenkast geplaatst. Al met al meer
ruimte en overzicht. We zijn erg blij met het resultaat.
En danken onze collega's voor hun extra inzet deze
zomer!

In gesprek met doorverwijzers
Verreweg het grootste deel van de klanten van
Dress for Success zit in een re-integratietraject en
wordt doorverwezen door de klantmanagers van
de aangesloten gemeenten en reintegratiebedrijven. Wie zijn deze doorverwijzers?
Dit keer in gesprek met Natalie Gallicola,
projectleider bij Meraki, een sociale coöperatie met
leden die al enige tijd uitkeringsafhankelijk zijn.
Wat doet Meraki?
We helpen onze leden om parttime een eigen bedrijf op te richten. Dat doen
we onder meer door hen empowermenttrainingen te geven en
ondernemersvaardigheden aan te leren. Maar ook hoe zij om moeten gaan
met geld. Zo laten we onze mensen hun kwaliteiten en passie ontdekken.
Wat is jouw rol bij Meraki?
Ik ben bij Meraki projectleider, coach en trainer.
Hoe lukt het je om mensen te laten slagen in waar zij goed in zijn?
Ik geloof in al onze mensen en in wat zij kunnen. Het is belangrijk dat ze
gezien worden. Zo voelen zij zich gesterkt in het ontdekken van hun
kwaliteiten, krijgen zij meer zelfvertrouwen en is de kans dat zij slagen een stuk
groter.
En wat kan Dress for Success hier aan bijdragen?
Uiterlijk is bij jezelf presenteren erg belangrijk. Je merkt bij onze leden dat zij
zich dat in hun ontwikkeling ook steeds meer realiseren. Daarom verwijzen wij
hen naar Dress for Success. Maar er is nog wel drempelvrees: “Wat gaan ze
daar over mij zeggen?”. De reacties die ik van onze leden terugkrijg, zijn echter
alleen maar enthousiast. Ze worden door de winkeldames op hun gemak
gesteld en krijgen goede adviezen. Het afgelopen jaar zijn er vijf van onze
mensen naar Dress gegaan.
Een aantal jaar geleden heb ik de kledingworkshop van Dress for Success
meegemaakt. Erg informatief en erg leuk!

De vrijwilligers van Dress for Success Leiden
Op deze foto ziet u alle vrijwilligers die zich inzetten voor de klanten van Dress
for Success. De foto is genomen op de Burcht in Leiden, een van de oudste
voorbeelden van een burcht in Nederland.
Foto: Leonie van der Helm

Achterste rij v.l.n.r. Patricia, Andrien, Monika, Barbara, Door, Cristiana, Liesbeth,
Hester en Carina. Middelste rij v.l.n.r: Joke (M.), Els, Roos, Ingrid, Ton (v. W.), Ton
(de B.), Jolanda en Rien. Voorste rij v.l.n.r.: Bernadette, Joke (Y.) en Yvonne.

Donatie van Schulte Herenmode
Onze vrijwilligers Yvonne en Liesbeth zijn
bij Herenmodehuis Schulte in Haarlem op bezoek
geweest. Na een hartelijke ontvangst mochten zij
tegen zeer sterk gereduceerde prijzen 'winkelen'.
Het was moeilijk kiezen want alles was even mooi.
Uiteindelijk gingen zij de deur uit met mooie
eigentijdse kleding: een stapel prachtige broeken en een aantal mooie vesten.
Wij zijn erg blij met deze donatie. Nogmaals onze hartelijke dank aan de firma
Schulte.

Voor en na
Deze vriendelijke dame kwam
een paar weken geleden in de
winkel. Zij vroeg om een geheel
zwarte outfit, omdat zij gaat
solliciteren naar een stageplaats
bij een kapsalon waar alle
medewerkers in het zwart gekleed
gaan.
Wij wensen haar veel succes met
haar stage!

Deze vrolijke mijnheer bezocht
onze winkel want hij was op zoek
naar een administratieve functie.
Hij was heel blij met de kleding en
zat letterlijk op z'n praatstoel.
Mijnheer had veel te vertellen,
heel gezellig.
Wij wensen hem dan ook heel
veel succes met het zoeken naar
een baan!

Onze winkel is open! We
houden ons strikt aan de RIVMrichtlijnen. Bezoek is op
afspraak.
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