Nieuwsbrief juli 2016

In het afgelopen halfjaar zijn weer vele werkzoekenden door ons geholpen. Deze klanten, die
zelf geen sollicitatiekleding kunnen bekostigen, hebben wij voorzien van een representatieve
outfit. Zo gingen zij goed gekleed op weg naar hun sollicitatiegesprek, stage of vrijwilligerswerk.
En wellicht is dat de eerste stap naar een nieuwe baan! De vrijwilligers van Dress for Success
Leeuwarden zetten zich nog steeds met veel plezier in voor dit doel. Ook binnen ons team zijn
er verheugende ontwikkelingen: de komst van een nieuwe coördinator, een nieuwe
winkelmedewerker én twee nieuwe bestuursleden. In deze nieuwsbrief stellen wij hen graag
voor.

Nieuwe coördinator
Onze nieuwe coördinator Edith Zanen (53)
is getrouwd, heeft twee kinderen en een
kleinkind en woont in het Friese Wommels.
Zij werkt drie dagen per week als
projectmedewerker bij het CJIB. Edith:
“Vanaf 1 juli 2016 ben ik coördinator bij
Dress for Success Leeuwarden. Een
uitdagende functie waar ik veel zin in heb.
Na het inwerken en kennismaken zal mijn
focus liggen op het vergroten van de
naamsbekendheid en het netwerk van Dress
for Success, de woordvoering in brede zin
en het geven van presentaties in het kader
van fondsenwerving. Eerder heb ik binnen
andere vrijwilligersorganisaties al veel
kunnen leren als bestuurslid en coördinator.
Ik ben blij met deze uitdaging en
mogelijkheid om actief bij te dragen aan de
ambities van Dress for Success. Ik zie er
naar uit om met u in gesprek te gaan en
gezamenlijk Dress for Success een
groeispurt te geven, zodat onze klanten zich
optimaal kunnen kleden en presenteren voor
hun nieuwe toekomst!”

Bijdrage Gemeente Leeuwarden
Dit jaar heeft de Gemeente Leeuwarden een
bedrag van € 5.000,- aan Dress for Success
Leeuwarden toegekend. De Gemeente
Leeuwarden heeft onze dienstverlening altijd
gewaardeerd en gesteund. Tot nu toe
ontving Dress for Success Leeuwarden een
vast bedrag voor iedere
bijstandsgerechtigde klant uit deze
gemeente. De bijdrage voor 2016 staat los
van het aantal klanten uit Leeuwarden. Eind
dit jaar wordt bekeken of deze werkwijze in
2017 een vervolg krijgt. Het spreekt voor
zich dat wij hier enorm blij mee zijn. Welke
gemeente volgt?

Dank voor alle donaties
In februari jl. heeft Lionsclub Ljouwert 80 uit
Leeuwarden een bedrag van € 2.000 aan
ons gedoneerd. Ljouwert 80 is één van de
vier Lionsclubs die Leeuwarden rijk is.
Lionsclubs zetten zich wereldwijd
belangeloos in om mensen te helpen. Dress
for Success Leeuwarden is Ljouwert 80 zeer
dankbaar voor deze donatie. Naast donaties
in geld hebben we ook veel mooie
kledingstukken mogen ontvangen. De
kleding die modeconcern Oger aan alle
vestigingen van Dress for Success
Nederland schonk, was daar een prachtig
voorbeeld van. Maar ook particulieren
brengen vaak mooie kleding bij ons. Heel
veel dank daarvoor! Kledingdonaties blijven
overigens welkom. Met name
herenkostuums in kleine maten én
herenschoenen kunnen wij goed gebruiken.

Nieuwe bestuursleden
In het bestuur van Dress for Success
Leeuwarden hebben enkele wisselingen
plaatsgevonden. Marike Schaap heeft in
december 2015 afscheid genomen. Kort
daarna trad Johanneke Veeningen toe tot
ons bestuur. Johanneke: “Sinds januari jl.
ben ik de nieuwe secretaris van het bestuur
van Dress for Success Leeuwarden en
omgeving. Ik ben 29 jaar, woon in
Leeuwarden en ben bezig met de laatste
loodjes van mijn studie Bedrijfseconomie
aan de NHL Hogeschool. Daarnaast zocht ik
vrijwilligerswerk. Ik houd van kleding en van
papier schuiven, dus dit wordt mooi
gecombineerd in de functie van secretaris bij
Dress for Success Leeuwarden. Dat
mensen blij zijn met wat wij doen, is heel
mooi. Ik hoop dat ik veel kan betekenen
voor deze organisatie.”

Op 1 juli 2016 is Henderike Boekema (48)
als bestuurslid gestart bij Dress for Success
Leeuwarden. Henderike woont in
Heerenveen, is getrouwd en heeft twee
dochters. Samen met haar man is zij druk
bezig met het opzetten van een nieuwe en
innovatieve onderneming. Henderike: “Een
paar jaar geleden heb ik van Dress for
Success een mooie set kleding mogen
ontvangen voor een sollicitatiegesprek. Die
baan heb ik weliswaar niet gekregen, maar
aan de kleding heeft het zeker niet gelegen.
Nu ik mijn leven weer op orde heb, kan ik
iets terug doen. Samen met mijn collegavrijwilligers wil ik ervoor zorgen dat nog
meer mensen met een goed gevoel over
hun uiterlijk hun sollicitatiegesprekken
tegemoet gaan. Binnen het bestuur ga ik mij
bezighouden met vrijwilligersbeleid, het
vergroten van de naamsbekendheid en de
instroom van klanten. En vooral ook: mij als
onderdeel van het team met hart en ziel
inzetten voor Dress for Success. Ik hoop
jullie binnenkort te ontmoeten!”

Aan de weg getimmerd
Op 14 april 2016 vond in Drachten de
banenbeurs Werkvloer 2016 plaats. Dit
evenement was georganiseerd door enkele
Friese gemeenten in samenwerking met het
UWV. Voor de derde keer gaf Dress for
Success Leeuwarden hier acte de présence.
Voorafgaand aan de beurs riep de
organisatie alle standhouders op om
representatieve kleding bij ons in te leveren.
Hier werd ruimschoots gehoor aan gegeven,
zodat dit evenement ook nog eens veel
geschikte kleding voor de winkel heeft
opgeleverd.
Het jongerenevenement ‘Vergroot je kans
op werk’ kon ook dit jaar weer op onze
medewerking rekenen. Jongeren tot en met
27 jaar uit de gemeente Heerenveen konden
zich op dinsdagavond 19 april in Sportstad
Heerenveen laten informeren over dit
thema. Verscheidene instanties die hierbij
behulpzaam kunnen zijn, waren aanwezig.
Zo ook twee vrijwilligers van Dress for
Success Leeuwarden, die de aanwezige
jongeren op onze dienstverlening hebben
geattendeerd.

Op 21, 22 en 24 maart 2016 organiseerde
het UWV Leeuwarden een Werk3Daagse.
250 werkzoekenden werden uitgenodigd om
deel te nemen aan workshops ‘De eerste
indruk’ en ‘Het sollicitatiegesprek’.
Daarnaast kreeg iedereen de mogelijkheid
om gebruik te maken van een kapper, een
visagist en een professionele fotograaf voor
een mooie profielfoto. Intussen ging het
UWV aan de slag om deze werkzoekenden
in contact te brengen met potentiële
werkgevers. Degenen die een uitnodiging
kregen voor een sollicitatiegesprek, werden
door het UWV actief verwezen naar Dress
for Success Leeuwarden. Een leuke vorm
van samenwerking, die in korte tijd 18
tevreden klanten heeft opgeleverd.

Nieuw in de winkel
In het voorjaar is Hilly de Vries bij Dress for
Success Leeuwarden als vrijwilliger aan de
slag gegaan. Hilly (58) is getrouwd, heeft
twee volwassen zoons en woont in Sneek.
In haar vrije tijd is zij samen met haar man
vaak op het water te vinden. Na een lange
loopbaan in het onderwijs en een opleiding
tot kleur- en stijlstyliste, besloot Hilly zich bij
Dress for Success Leeuwarden aan te
sluiten. In eerste instantie begonnen als
invalkracht, werd zij al snel ingelijfd bij de
reguliere bezetting van de winkel. Inmiddels
voelt zij zich helemaal thuis binnen ons
team.

Zomersluiting
In verband met de zomervakanties is onze
winkel van 1 tot en met 19 augustus a.s.
gesloten. Daarna staan wij weer klaar voor
onze klanten. Op onze website
www.dressforsuccess.nl vindt u altijd de
actuele openingstijden.

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.

Dress for Success Leeuwarden
Emmakade 59
8921 AG Leeuwarden
T 06 -38 35 24 06
E dfsleeuwarden@gmail.com
http://www.dressforsuccess.nl/waar-vind-je-ons/leeuwarden/
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