
 

Adviesnota PHO Maatschappij  
 
1. Onderwerp 

 
Regionale financiering Dress for Success 

2. Rol van het 
samenwerkingsorgaan 
Holland Rijnland 

  Platformtaak volgens gemeente 
    

3. Regionaal belang Dress for Success bedient klanten uit gehele 
regio. 
 
 
 
 

4. Behandelschema: 
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  AB 
  Gemeenteraad 
 

Datum: 
Informerend 
 

Datum:  
Adviserend 

Datum: 
Besluitvormend 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

13-04 
 
10-05 
 
 
 
 

5. Advies PHO 1. Kennis te nemen van het voorstel 
regionale financiering Dress for Success  

2. Onder voorbehoud positief advies van het 
PHO Maatschappij d.d. 10 mei 2017 de 
gemeenten van Holland Rijnland en 
Zoetermeer te adviseren Dress for 
Success voor het jaar 2018 te financieren 
op basis van een evenredige bijdrage per 
gemeente 

3. Voor de uitwerking van de regionale 
financiering een voorkeur uit te spreken 
voor variant A dan wel B. zoals 
opgenomen Bijlage 1  tabel financiering 
Dress for Success 2018 

 
6. Reden afwijking eerdere 

besluitvorming en wijze 
afwijken 

N.vt. 

7. Essentie van het voorstel 
(annotatie zoals op agenda 
staat) 

Dress for Success is een organisatie die 
sollicitanten van representatieve kleding en advies 
voorziet. Het grootste deel is bijstandsgerechtigd 
en komt uit de Holland Rijnland gemeenten en 
Zoetermeer. 
In het Bestuurlijk Overleg werk is de afspraak 
gemaakt de gemeenten een voorstel voor te 
leggen voor regionale financiering. 



 

8. Inspraak   NVT 

9. Financiële gevolgen   Binnen begroting € 10.000Holland Rijnland 
  Incidenteel voor 2018 
  € 10.000 werkbedrijf Holland Rijnland 
  € 40.000 Holland Rijnland gemeenten en 

Zoetermeer op basis van evenredige bijdrage. 

10. Bestaand Kader NVT 

  

11. Lokale context 
(in te vullen door griffier) 
 
 
 

 

 
  



 

Adviesnota PHO  
 
 
 
 
 
 
 
 

Auteur:       Paul Duijvensz 
Organisatie:      Strategische Eenheid 
 
 
Onderwerp: 
Regionale financiering Dress for Success 

 
 
Beslispunten: 

1. Kennis te nemen van het voorstel regionale financiering Dress for Success  
2. Onder voorbehoud positief advies van het PHO Maatschappij d.d. 10 mei 2017  

de gemeenten van Holland Rijnland te adviseren Dress for Success voor het jaar 
2018 te financieren op basis van een evenredige bijdrage per gemeente 

3. Voor de uitwerking van de regionale financiering een voorkeur uit te spreken voor  
variant A dan wel B, zoals opgenomen Bijlage 1 tabel, financiering Dress for 
Success 2018 

 
Inleiding: 
Dress for Success is een organisatie die sollicitanten van representatieve kleding en 
advies voorziet. Het overgrote deel van de klanten is bijstandsgerechtigd. Deze klanten 
worden doorverwezen door de reintegratieafdelingen van de gemeenten. Het grootste 
deel van klanten komt uit Leiden, Zoetermeer en Alphen aan den Rijn. Daarnaast komen 
er ook klanten uit alle andere gemeenten in de regio Holland Rijnland. 
 
Sinds 2015 biedt Dress for Success ook styling  workshops aan voor werkzoekenden. In 
deze workshops wordt ingegaan op hoe een werkzoekende tijdens zijn sollicitatiegesprek 
wil overkomen en hoe de juiste kleding daarbij een rol kan spelen. Deze workshops 
worden met name gegeven aan werkzoekenden van gemeentelijke afdelingen Werk en 
Inkomen, die in een traject begeleid worden naar werk. 
 
Dress for Success is een organisatie, die vrijwel alleen draait op vrijwilligers. Zij is 
gevestigd in een winkelpand in Leiden Noord.  
 
In het Bestuurlijk Overleg Werk is de afspraak gemaakt na te gaan of regionale 
financiering mogelijk is. Hierbij is de verdeelsleutel € 40.000 voor de deelnemende 
gemeenten, € 10.000 voor het werkbedrijf Holland Rijnland en € 10.000 uit het 
arbeidsmarktbudget Holland Rijnland. Dit voorstel is in het DB Holland Rijnland van 12 

Vergadering: PHO Maatschappij  
Datum: 10 mei 2017 
Tijd: 09.15 – 12.00 
Locatie: Gemeente Oegstgeest 
Agendapunt: Regionale financiering Dress   

for succes 
Kenmerk: 04 



 

april en het Bestuurlijk Overleg Werk van 12 april aan de orde geweest. Beide hebben 
ingestemd met de toekenning van €10.000. 
 
Beoogd effect: 
Het voorzien van representatieve kleding aan 300-350 klanten/werkzoekenden uit de 
gehele regio en Zoetermeer met een succespercentage van 60% op een baan of stage. 
Het bieden van workshops aan 300 - 350 werkzoekenden uit de gehele regio en 
Zoetermeer. 
 
Argumenten:  
1.1 Dress for Success wil haar dienstverlening uitbreiden 

Dress for Success biedt haar diensten aan alle werkzoekenden in de regio Holland 
Rijnland en Zoetermeer aan. Steeds weer blijkt dat er werkzoekenden onze 
dienstverlening nog niet kennen. Vandaar dat Dress for Success continu actief contact 
zoekt met alle organisaties in de regio, die werkzoekenden begeleiden naar werk, met als 
doel dat alle potentiele klanten van Dress for Success ook daadwerkelijk de weg weten te 
vinden, ook vanuit gemeenten die iets verder weg liggen van Leiden. Om haar diensten te 
kunnen blijven aanbieden is regionale financiering van belang. Dress heeft een voorstel 
voor financiering op basis van het aantal bijstandsgerechtigden uitgewerkt. Hierbij is een 
variant, waarin de huidige subsidieverlening en een variant met een evenredige verdeling 
uitgewerkt (bijlage 1) 
 
2.1 Dress is een succes 

Dress for Success blijkt een succesvolle formule. Klanten krijgen door de representatieve 
kleding meer zelfvertrouwen, waardoor de kans op werk wordt vergroot. Werkzoekenden 
met een kleine beurs kunnen bij Dress terecht voor een goed advies en een gratis set 
representatieve kleding.  Als zij starten met werk, kunnen zij voor een tweede set kleding 
gratis naar Dress for Success. Zo gaan ze ook representatief gekleed naar hun werk.  
Dress for Success heeft in 2016 187 klanten van advies en representatieve kleding 
voorzien. 59% van de klanten heeft een baan of stage veroverd. Met de workshops zijn 
276 mensen bereikt.  
 

2.2 Dress werkt regionaal 

Dress for Success is nu al actief in de drie subregio’s van Holland Rijnland. Haar beleid is 
geen klanten uit te sluiten, zolang dit financieel haalbaar is. 
 Dress for Success beoogt haar dienstverlening uit te breiden naar alle werkzoekenden, 
die daarvoor in aanmerking komen in de gemeenten van Holland Rijnland. Dress for 
Success zegt toe, dat alle werkzoekenden, die gemeenten in de regio doorsturen door 
haar van advies en een kledingset  worden voorzien. Een regionale financiering 
vergemakkelijkt de bedrijfsvoering, omdat dan alle gemeenten meedoen en duidelijk 
wordt dat subsidies gecontinueerd worden.  
 

2.3 Regionale financiering ontlast vrijwilligers   

Het bestuur besteedt nu veel energie aan het individueel benaderen van alle gemeenten 
om subsidies te verwerven. Dit doet een groot beroep op de draagkracht van een 
vrijwilligersbestuur. Indien de financiering geregeld is, kan het bestuur meer aandacht 
besteden aan het uitbreiden van de dienstverlening. 
 



 

2.4 Hogere huisvestingslasten vergen uitbreiding financiering 

Dress for Succes is nu gevestigd in een winkelpand in Leiden Noord. De huur wordt 
betaald door woningbouwcorporaties De Sleutels en Portaal. Per 1-1-2018 mag dit 
wettelijk niet meer. Woningbouwcorporaties mogen deze activiteit niet meer uitvoeren. 
 

2.5 2018 is een proefjaar. 

De voorgestelde regionale financiering is voor één jaar. Dit biedt voor gemeenten, die nu 
geen of weinig gebruikmaken van Dress Success de mogelijkheid, hier ervaring mee op 
te doen. Op basis van deze ervaring kan een besluit genomen worden voor verdere 
financiering. Het feit, dat 2018 een proefjaar is, moet duidelijk naar Dress 
gecommuniceerd worden. Hieruit volgt geen automatisch vervolg voor regionale 
financiering.  
 

2.6 Reintegratie is essentieel onderdeel arbeidsmarktbeleid 

Voor het uitvoeren van reintegratie is in al de subregio’s infrastructuur beschikbaar. Dress 
for Success kan hier op een regionale schaal een specialisme aan toevoegen. De 
subregionale reintegratie en het regionaal werken van Dress for Success kunnen elkaar 
zo aanvullen. In het arbeidsmarktbeleid is harmonisatie een belangrijk uitgangspunt. Het 
is wenselijk als faciliteiten in gemeenten zoveel mogelijk hetzelfde zijn. 
 

2.7 Werkbedrijf en Holland Rijnland financieren mee 

Het Bestuurlijk Overleg Werk dd. 13 april en het DB Holland Rijnland dd. 13 april hebben 
ingestemd met het toekennen van een bedrag van elk € 10.000. 
 
Kanttekeningen/risico’s: 
1.1 Subsidiëring is lokale aangelegenheid 

Het verstrekken van subsidie is primair een lokale aangelegenheid. De inzet is volledige 
subsidiering bij de gemeenten te leggen. Voor 2018 wordt eenmalig een budget van  
€ 10.000 ter beschikking gesteld uit het budget arbeidsmarktbeleid van Holland Rijnland 
als experimenteerbudget. Het Werkbedrijf Holland Rijnland heeft ook € 10.000 ter 
beschikking gesteld. 
 
1.2 Kringloopwinkels verstrekken ook goedkope kleding 

De kracht van Dress for Succes ligt juist in de combinatie van het uitgebreide advies en 
het verstrekken van representatieve kleding van goede kwaliteit. De winkelvrijwilligers 
besteden gemiddeld twee uur aan het begeleiden van de klant. Het advies van de 
winkelvrijwilligers is van belang om het zelfvertrouwen van de klanten te versterken. 
Dress zal wel de samenwerking zoeken met kringloopwinkels 
 
Financiën:  
Het voorstel is de financiering voor 2018 als volgt vorm te geven: 
Gemeenten   € 40.000 
Holland Rijnland  € 10.000 
Werkbedrijf Holland Rijnland € 10.000 
De bijdragen van Holland Rijnland en het werkbedrijf Holland Rijnland zijn geaccordeerd 
in respectievelijk het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland en het Bestuurlijk Overleg 
Werk Holland Rijnland. 
 



 

Communicatie: 
Communicatie wordt door de gemeenten en Dress for Success zelf verzorgd.  
 
Evaluatie: 
Derde kwartaal 2018 wordt op basis ervaringen van gemeenten bepaald hoe financiering 
wordt voortgezet 
 
Bijlagen: 

1. Tabel financiering Dress for Success 2018 (uitwerking variant  A en B) 

2. Jaarverslag 2016 Dress for Success 

 


