
DRESS 
FOR 

SUCCESS!
In de daglichtspiegel van Dress for Success zie 

ik er confronterend moe uit. Bertine Oudesluijs 
houdt beurtelings een gouden en een zilveren 

shawl bij mijn gezicht: bij de gouden wordt mijn 
huid gelig, de zilveren geeft rust. Daarna test ze 
alle daarbij horende koele kleuren. Van de afge-

zwakte donkergroenen en donkerblauwen gaan 
mijn ogen stralen en lijkt alles te kloppen.

Bertine is vanaf 2009 coördina-
tor van het Eindhovense Dress 
for Success, de vrijwilligersor-
ganisatie die werkzoekenden 
met een minimuminkomen 

voorziet van presentatieadvies en repre-
sentatieve kleding om hun kansen op de 
arbeidsmarkt te vergroten. In 1997 opgericht 
in de Verenigde Staten heeft het initiatief nu 
140 vestigingen wereldwijd en al meer dan 
850.000 mensen geholpen weer aan de slag te 
komen, van wie al 1.943 in Eindhoven.
Bertine Oudesluijs: „Ik ben sinds 2006 
imagocoach voor particulieren, als BO imago, 
kleding en kleuradvies, en werd in 2008 
gebeld door Eveline Meister, directeur van 
MKB Eindhoven, om het gezicht van Dress 
for Success Eindhoven te worden.” Dat bleek 
een schot in de roos: „Ik heb van mijn ouders 
altijd geleerd: hoe ellendiger je je voelt, des 
te beter gekleed moet je zijn. Als je je slecht 
voelt, moet je als een speer naar de kapper, 
dat maakt de wereld al anders. Ik had zelf na 
ziekte ook een re-integratietraject achter de 
rug en wilde graag een maatschappelijke bij-
drage leveren, iets voor die re-integratieklant 
doen, omdat ik dacht: ‘Dit zijn misschien 
mensen die dat niet hebben meegekregen 
en daar ook niet de middelen voor hebben, 
ik kan ze helpen een goede eerste indruk te 
maken’.”
In de sfeervolle ruimte met rekken vol kle-
ding en accessoires, een paskamer, spiegels 
en een mooie tafel, staat op een van de 
wanden het motto: ‘Straal uit wie je bent en 
wat je wilt en vergroot je kansen op suc-
ces’. Ik ben aanwezig bij de dress-sessie van 
Petri, een knappe vrouw van 35. Ze heeft het 
zwaar gehad;  een vechtscheiding maakte 
haar dakloos, nu probeert ze met twee jonge 
kinderen de boel weer op de rit te krijgen. Ze 
is gespannen, een beetje kleintjes, gekleed in 
wel erg bescheiden zwart en grijs. De neuzen 
van haar laarzen zijn kaal gesleten en met een 
stift bijgekleurd. „Ik ben hier niet trots op”, 
zegt ze over haar situatie. „Dat kan iedereen 
gebeuren”, troost vrijwilligster Ine die met 
collega’s Alice en Marloes aan de slag gaat, 
nadat ze ook een snelle blik op mijn kleding 
geworpen heeft. Beroepsafwijking. Zelf zijn 
ze tot in de puntjes verzorgd, ieder in een 
heel eigen stijl.
Bertine: „Geen bericht, of afwijzing na afwij-
zing krijgen omdat je met honderden voor 
één baan gaat; ik kan me voorstellen dat men-
sen soms de moed laten zakken. Dat er zo’n 
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Bert gaat binnenkort op sollicitatiegesprek voor een 

baan als hovenier. Hij heeft alle vertrouwen in de 

dames van Dress for Success. Na afloop zegt hij veel 

wijzer geworden te zijn.
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gekocht, die krijgen we niet zo veel bruikbare 
binnen, vooral mannen dragen hun schoenen 
helemaal op. Altijd welkom zijn nette casual 
of zakelijke representatieve kleding, jassen, 
tassen en schoenen. Als mensen connecties 
hebben met een schoenen- of riemenfabri-
kant die iets wil doen: graag! We willen een 
up-to-date topcollectie hebben. We blijven 
aanwas nodig hebben, want onze klanten mo-
gen de kleding en schoenen houden. Cliënten 
die een baan gevonden hebben, mogen ook 
nog terugkomen voor een tweede set kleding 
om te kunnen afwisselen.”
Petri voelt zich als in een snoepwinkel, zegt 
ze, en begint steeds meer te stralen. De schoe-
nen worden nog even gezwart, haar mascara 
en wenkbrauwen goedgekeurd, nu nog een 
passende lipstick er bij. „Je kunt meteen gaan 
daten...”, zeg ik. „Dress for a date!”, roept 
Alice enthousiast als ze de na-foto maakt. 
Petri kijkt recht in de lens: „Ik voel me weer 
vrouw.”

armoede en werkeloosheid bestaan is treurig, 
dat moest niet mogen. De ongelijkheid is te 
groot, er moet een betere verdeling komen 
van werk en inkomen. Wij kunnen dat helaas 
niet oplossen, wij creëren geen banen. Maar 
wij zorgen wel dat mensen, die anders minder 
kansen hadden, toch weer eventjes die boost 
krijgen. We geven ze naast vakkundig advies 
ook aandacht, respect en waardering en dat 
geeft zelfvertrouwen. Dan maak je voor die 
mensen het verschil. Vijfenvijftig procent van 
de cliënten van Dress for Success vindt weer 
een baan.”
Bij Dress for Success Eindhoven zijn onder 
leiding van Bertine 21 vrijwilligers actief. 
Ze verzorgen niet alleen de presentatie-
adviezen en kledinguitgifte in de winkel aan 
de Marconilaan. De aanwezige imagoprofes-
sionals geven ook regelmatig presentaties 
en workshops bij het Regionaal Werkbedrijf 
Eindhoven en tijdens de Vacaturecafés van 
MKB Eindhoven. Een workshop duurt een 
uur en gaat over de eerste indruk en de taal 
van kleding. Hoe wordt je gelezen door een 
ander en hoe kun je dat beïnvloeden in jouw 
specifieke situatie? Ga je bij een bank of een 
klein kantoor solliciteren? Als schoonmaker 
in een kroeg of in een chique hotel? Klopt 
het plaatje als jij in de deuropening staat bij 
de werkgever, komt er geen ruis op de kabel? 
Als werkzoekende help je de werkgever door 
er passend uit te zien. Bertine: „Liever een 
beetje overdressed dan underdressed: werk-
gevers gaan er vanuit dat mensen hun best 
hebben gedaan. Als je naar een trouwfeest 
gaat, doe je feestelijke kleding aan. Nu word 
je uitgenodigd door de werkgever en je houdt 
er misschien een betaalde baan aan over; na-
tuurlijk toon je respect voor die werkgever.”
Alice legt Petri uit dat de eerste acht secon-
den bij een sollicitatiegesprek bepalend zijn, 
terwijl ze de zogeheten voor-foto maakt, 
waarop Petri een beetje zenuwachtig weg-
kijkt. Ze is sociaal juridisch medewerkster en 
heeft representatieve kleding nodig voor een 
sollicitatie bij een deurwaarderskantoor. „Wij 
gaan jou eens lekker verwennen, geef vooral 
aan wat je leuk vindt en waar je je lekker bij 
voelt”, zegt Alice terwijl ze de kleurencheck 
doet. De andere vrijwilligsters neuzen tussen 
de rekken en vinden, na een donkerblauwe 
klokjurk die te groot blijkt, een strakke mos-
terdgele kokerrok die Petri geweldig staat: 
„Wat een lijntje, met twee kids! Dat rokje is 
voor je gemaakt! En dé modekleur van dit 
seizoen!” Even oefenen hoe ze de rok geraf-

‘LIEVER EEN BEETJE 
OVERDRESSED DAN 

UNDERDRESSED’

‘55 PROCENT VAN  
DE CLIËNTEN VINDT
WEER EEN BAAN’

fineerd een beetje optrekt als ze gaat zitten. 
De vrouwen komen met kleurige hemdjes en 
verschillende jasjes, die steeds de uitstraling 
van de rok compleet veranderen, van creatief 
tot zakelijk. Tenslotte vindt Marloes op zolder 
een strak gesneden zwarte blouse. Zonder 
enige twijfel de mooiste.
Bertine: „Vorm geeft kracht en actie, iets 
met een boord komt actiever over dan een 
t-shirtje met een rond halsje, lange mouwen 
komen serieuzer over dan korte, ook voor 
iemand die heftruckchauffeur wil worden. 
Vrouwen: zet jezelf wat meer in je kracht, 
zeker in een mannenmaatschappij; ze kleden 
zich vaak te lievig, met te weinig power. Het 
moet natuurlijk bij je passen. Een heel timide 
iemand moet je niet groots maken, maar je 
kunt wel kijken hoeveel kracht je kunt toe-
voegen. Hoe kun je zo mixen en matchen dat 
het er uitziet dat het bij het bedrijf past, dat 
het bij je functie past, dat het bij je uiterlijk 
past en dat het bij je innerlijk past? Als je dat 

doet, klopt het plaatje.”
Ine, die zelf kapster is, constateert flink wat 
dode puntjes in Petri’s al lang niet meer 
geknipte haar en maakt haar blij met een bon 
voor een gratis kapbeurt bij Erwin, de kapper 
die zelf via Dress for Success weer opklom 
uit een diep dal. Voor nu gaat haar haar in 
een vlecht. Een kleurige ketting en gewaagde 
shawl worden met speelse knoopjes opge-
vrolijkt, een winterjas blijkt prachtig te staan 
mits ze het rokje er onder een beetje omhoog 
haalt. Dan volgt de keuze uit drie paar schoe-
nen, van netjes tot hooggehakt: „Daar krijg je 
meteen mooie kuiten van.” We gaan allemaal 
voor de stilettohakken. Ze kan het méér dan 
hebben.  
Kleding wordt beschikbaar gesteld door 
bedrijven en particulieren. Dankzij financiële 
sponsoring kan Dress for Success Eindhoven 
ontbrekende items inkopen en indien nodig 
kappersbonnen beschikbaar stellen. Bertine: 
„Ik heb net voor een hoop geld schoenen 

Bram kwam terug voor zijn tweede set. Hij heeft in-

tussen een baan als attractiemedewerker bij de Bob 

in de Efteling. De hulp van Dress for Success heeft hij 

als heel ondersteunend ervaren.

Om privacyredenen is de naam van Petri gefingeerd. 

Zij wilde niet op de foto.
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