Maart 2018

Goed gekleed naar een baan
Twee keer per jaar ontvangt u van Dress for Success Hoogezand-Sappemeer een nieuwsbrief, om u op
de hoogte te houden van de activiteiten rondom Dress for Success.
Op 4 september 2017 was de officiële opening van Dress for Success in Hoogezand-Sappemeer en sindsdien is
er al een hoop gebeurd. Er zijn inmiddels afspraken over doorverwijzing gemaakt met veel gemeenten:
Groningen, Ten Boer, Haren, Midden-Groningen, Veendam, Oldambt, Pekela, Winsum, Bedum, Eemsmond en
De Marne. Van de meeste gemeenten zijn al een aantal werkcoaches op bezoek geweest in HoogezandSappemeer, om een kijkje te nemen in onze winkel en om kennis te maken met onze vrijwilligers. Bent u nog
niet geweest, kom dan gerust een keer langs. U bent van harte welkom!

Activiteiten Dress for Success
In het begin zijn we vooral bezig geweest om naamsbekendheid te
creëren. Gemeenten en andere organisaties, die zich ook inspannen om
mensen aan een betaalde baan te helpen, te laten weten wie we zijn en
wat Dress for Success allemaal doet. Dit doen we onder andere door met
een stand op beurzen te staan. We zijn al in de stad Groningen en
Winschoten geweest. In februari had Ability Winsum een banenmarkt
georganiseerd, waarvoor wij ook waren uitgenodigd. Ook hier hebben we
flyers kunnen uitdelen en leuke gesprekken gehad over Dress for Success
met zowel bezoekers als medewerkers van Ability.

Kleedsessies
Maar het belangrijkste wat we doen, zijn natuurlijk de kleedsessies. Een team enthousiaste, vakkundige
vrijwilligers, helpt klanten aan een passende kleding voor een sollicitatiegesprek. Hierbij staat de klant
centraal. Wij geven de klant persoonlijke aandacht en advies. Ze krijgen bij ons niet alleen een gratis set
kleding, maar hierdoor vaak ook wat extra zelfvertrouwen. Wij willen graag dat iedere klant met een positief
gevoel weer naar huis gaat. Deze aanpak blijkt te werken. In het afgelopen half jaar hadden 8 op de 10 klanten
succes bij hun sollicitatiegesprek en hebben de baan gekregen! Ook gaven de klanten Dress for Success een
hoog waarderingscijfer; een 9,2! Hier zijn we uiteraard erg blij mee. In de toekomst hopen we nog veel meer
mensen te kunnen helpen.
Sinds 1 januari 2018 is Ria Sybesma de nieuwe manager van Dress for Success Hoogezand-Sappemeer.
U kunt bij haar terecht voor vragen, informatie, afspraken met betrekking tot klanten of workshops die Dress for
Success ook kan verzorgen. Henk Slagter is de contactpersoon naar de gemeenten. Voor nog meer informatie,
foto's en ervaringen van klanten kunt u kijken op onze website:
www.dressforsuccess.nl > Hoogezand-Sappemeer.
Ria Sybesma
E-mail:manager.hoogezand-sappemeer@dressforsuccess.nl
Tel: 06-33 38 75 49

Henk Slagter
E-mail: hslagter@planet.nl
Tel: 06- 10 58 49 23

