Geachte relatie,
In de afgelopen maanden hebben wij weer veel klanten geholpen.
Al deze mensen, die zelf geen sollicitatiekleding kunnen
bekostigen, hebben wij voorzien van een representatieve outfit.
En wellicht is dat voor hen de eerste stap naar een nieuwe baan!
Dress for Success Leeuwarden zet zich als vrijwilligersorganisatie
nog steeds met veel enthousiasme in voor deze missie. Het aantal
klanten tot en met juni was naar verhouding iets kleiner dan vorig
jaar, maar wie weet wat de rest van 2015 nog brengt!
Met deze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van onze
recente activiteiten en ontwikkelingen. Wilt u meer weten of wilt u
ons steunen? Neem dan contact op met onze coördinator Ineke
Spijkervet. Onze contactgegevens vindt u in deze nieuwsbrief.
Met vriendelijke groet,
Bestuur en coördinator
Dress for Success Leeuwarden e.o.
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Wij wensen u een fijne en zonnige zomer!

Modeshow
Het hoogtepunt van de afgelopen maanden was ongetwijfeld onze
modeshow. Want vele werkzoekenden vinden hun weg naar Dress
for Success Leeuwarden, maar dat aantal mag nog groeien. Daarom
hebben we op 11 juni op feestelijke wijze laten zien wat we voor
sollicitanten kunnen betekenen. De show was met name bedoeld
voor de verwijzende instanties in het noorden van het land én voor
onze sponsors. Van de mannequins en dressmen was het merendeel
ooit klant bij Dress for Success Leeuwarden. Met veel enthousiasme
werkten zij mee aan de show en flaneerden zij over de catwalk alsof
ze nooit anders hadden gedaan. Ook de dames van leerbedrijf Albiet
en Nanne-Dirk Sinnema hebben ervoor gezorgd dat de show een
succes werd. Heel erg bedankt allemaal!

Fotografie: Maureen Taal

De Leeuwarder Uitdaging
In april jl. mocht Dress for Success Leeuwarden een grote
hoeveelheid kleding in ontvangst nemen, ingezameld door Sandra
Pols. Zij is actief voor de 'Leeuwarder Uitdaging', een
bedrijvennetwerk dat zich met concrete acties inzet om het lokale
leefklimaat te verbeteren. Wij zijn Sandra zeer dankbaar voor haar
inspanningen! Meer informatie over de 'Leeuwarder Uitdaging' is te
vinden op de website www.leeuwarderuitdaging.nl.

Jongeren op weg naar werk
Op woensdagavond 25 maart hebben we acte de présence
gegeven bij het evenement 'Vergroot je kans op werk' in Sportstad
Heerenveen. Dit event was bedoeld om jongeren tot en met
27 jaar een steuntje in de rug te geven op weg naar werk. Van de
130 bezoekers zijn er velen bij onze stand geweest. Zij weten nu
wat Dress for Success voor hen kan betekenen!

Zomersluiting
In verband met de zomervakanties is onze winkel van 20 juli tot
en met 7 augustus a.s. gesloten. Vanaf maandag 10 augustus
staan wij weer klaar voor onze klanten.

Nieuwe vrijwilliger
In het voorjaar is Ypie Boogaard
bij Dress for Success Leeuwarden
aan de slag gegaan. Daarmee
hebben we een tweede kleur- en
stijlspecialist binnen onze
gelederen, die bij presentaties
adviezen kan geven. Ook is Ypie
op invalbasis werkzaam in onze
winkel. Wij zijn heel blij met de
komst van Ypie en wensen haar
heel veel succes in ons team.

Van installeren naar adviseren
Een dankbare klant is voor ons al een succes op zich. Hieronder
het relaas van Erwin van Tongeren, die met onze hulp een
carrièreswitch tot stand bracht!
Erwin: “Na ruim vier jaar aan de zijlijn van werkend Nederland te
hebben gestaan, werd mij gevraagd of ik wilde participeren in een
pilot van het UWV. Veel keuze had ik niet en ik vond het ook niet
bezwaarlijk, want ik was klaar voor iets anders dan het werk
waardoor ik mijzelf fysiek totaal sloopte. Tijdens het tweede
oriënterende gesprek kwam adviseur Petra binnenlopen. Een
enthousiaste, zakelijke en recht-voor-z'n-raap-dame. Tof! Zij had
precies de juiste job voor mij, beweerde ze. Na twee minuten wist
ik dat ze gelijk had. Hier stond mijn naam op! Maar een exinstallatiemonteur die solliciteert op een adviseursfunctie... “Eh,
erg grappig”, dacht ik toen. “Kom ik aan bij m'n toekomstige
werkgever in m'n spijkerbroek en t-shirt. Waarschijnlijk is de
minimale eis dat ik een beetje meer dan representatief voor de
dag kom.”
Met m’n (t)rouwpak heb ik de sollicitatieshow gered, maar
eenmaal aan boord bij m'n nieuwe werkgever kon ik natuurlijk niet
elke dag in hetzelfde ‘jasje dasje’ verschijnen. Dit kon wel eens
een valse start worden; gevoelsmatig stond ik één-nul achter.
Petra wist blijkbaar dat dit mijn enige knappe outfit was en kende
ook mijn gebrek aan middelen om iets aan te schaffen. Out of the
blue belde ze op en vertelde ze enthousiast over Dress for
Success. Ik was sprakeloos... Wat een geweldig initiatief! We
prikten een datum, wat best gek voelde. Shoppen met een
headhunter van het UWV!
En vandaag was het zover. De installateur werd ontvangen door
drie breed glimlachende dames en getrakteerd op een kopje koffie.
Al lachend: “Dit is geen roze hoor!”. Met goedkeurende en
afkeurende blikken en nieuwe zoekacties door de rekken en
schappen, hebben twee vrijwillige dames mij kleding aangemeten
die ik zelf nooit zou aanschaffen, maar die mij toch goed zat.
Eigenlijk voelde het alsof ik nooit iets anders had gedragen. Heel
bijzonder! Compleet gekleed, degelijk en netjes, liep ik een uur
later als adviseur naar buiten, wetend dat ik, in ieder geval qua
kleding, een eerlijke kans kreeg!”

Wilt u naar aanleiding van deze nieuwsbrief contact opnemen
met Dress for Success Leeuwarden? Stuur dan een berichtje naar
dfsleeuwarden@gmail.com. Als u onze nieuwsbrieven niet meer
wilt ontvangen, kunt u dat ook via dit e-mailadres laten weten.
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