At work
Ginny Ramkisoen heeft haar eigen online
platform voor werkzoekenden: Vacature
via Ginny. Elke maand gaat ze bij een
inspirerende vrouw langs op kantoor.

How I do the job

GINNY GAAT LANGS BIJ VRIJWILLIGER ANITA BIJKERK (31) VAN DRESS FOR
SUCCESS, EEN WEGGEEFWINKEL DIE MENSEN MET EEN MINIMUMINKOMEN
AAN KLEDING HELPT VOOR HUN SOLLICITATIEGESPREK.
DRESS FOR SUCCESS IS GEEN GEWONE
WINKEL. VERTEL.

«Dress for Success is een winkel zonder
kassa. Wij geven kleding en stijladvies aan
mensen met een minimuminkomen die
aan het solliciteren zijn. Op die manier
helpen we hen zich voor te bereiden op
een sollicitatiegesprek.»

service van bol.com. Het is prima te combineren, omdat ik elke woensdag vrij ben.
Voordat ik bij Dress begon, liep ik al een
tijdje rond met het idee om vrijwilligerswerk te gaan doen. Een vriendin wees me
op vrijwilligerswebsite i-doe.nl. Daar stond
een vacature voor Dress for Success op en
een paar weken later kon ik beginnen.»

Misschien
wil Ginny
ook wel
komen
werken bij
Dress for
Success.

IK HEB BINNENKORT EEN SOLLICITATIEGESPREK
EN BEN OP ZOEK NAAR EEN PASSENDE LOOK.
KUN JIJ ME HELPEN?

«Absoluut. We kunnen iedereen helpen met
stijladvies, maar voor een gratis outfit moet
je voldoen aan de voorwaarden. De meeste
van onze klanten worden doorverwezen
door de gemeente.»
Ginny met
Anita voor
de winkel.
KUN JE UITLEGGEN WAT DE MISSIE IS ACHTER
DIT CONCEPT?

«Door werkzoekenden kleding en advies
te geven over uiterlijke presentatie helpen
we mensen op weg naar werk en dus naar
zelfstandigheid. Bij Dress for Success
krijgt de klant een uur lang persoonlijke
aandacht, zodat hij/zij vol zelfvertrouwen
kan gaan solliciteren.»

HET GEKSTE WAT JE HIER HEBT
GELEERD?

«Dat wasbenzine prima werkt
om vlekken te verwijderen.»
BEN JE HIER EEN ANDERE COLLEGA
DAN IN JE DAY JOB?

“WE HELPEN
MENSEN OP
WEG NAAR
WERK EN ZELFSTANDIGHEID”

«Ja, in mijn baan ligt het werktempo heel hoog, dus het is fijn dat ik de
klanten hier in de watten kan leggen en
persoonlijke aandacht kan geven.»

WAT DOE JIJ HIER PRECIES?

WELKE KLANT ZUL JE NOOIT VERGETEN?

«Ik werk als vrijwilliger in de winkel. Samen
met de klant zoek ik een geschikte outfit uit,
en ik geef advies over hoe je je tijdens het
gesprek kunt presenteren.»

«Een paar weken geleden kwam er een man
langs die al jaren werkloos was en eindelijk
vooruitzicht had op werk. Aan het eind
van de afspraak vroeg hij bedeesd of we

WAT DOE JE OM GELD TE VERDIENEN EN HOE
COMBINEER JE DIT WERK MET EEN BAAN?

misschien ook iets voor zijn vrouw hadden,
omdat zij bijna geen kleding had. We hebben
hem een paar tops en een broek voor haar
meegegeven. Dat was heel mooi.»
ALS JE LATER GROOT EN
SUCCESVOL BENT, BLIJF JE
DIT WERK DAN DOEN?

«Als het aan mij ligt wel. Ik
haal heel veel voldoening uit
dit werk.»

IK WIL OOK IETS DOEN, KAN DAT?

«Ik dacht dat je het nooit zou vragen!
We zijn altijd op zoek naar vrijwilligers
voor verschillende functies. Op de website
dressforsuccess.nl vind je de dichtsbijzijnde
winkels en vacatures. Maar je kunt ook
een kledinginzameling organiseren of geld
doneren. Let wel: we nemen alleen kleding
in die geschikt is om in te solliciteren.»

WIL JE EEN OFFICE TOUR? DE VIDEO STAAT BINNENKORT OP MARIECLAIRE.NL

«Op dit moment werk ik voor de klanten-

Juni 2018 MARIE CLAIRE 59

