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BIJSTANDSVROUW

DATE TOPMAN

8 maart 2020
Internationale Vrouwendag 

Waar begint onze inzet voor vrouwenrechten?

Emancipatie Emancipatie van deze tijdvan deze tijd

Als je er snel wil komen! 



Praktische informatie

Programma

Bijstandsvrouw date Topman
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Bijstandsvrouw date Topman
Niet vergaderen over hoe bij te dragen aan vrouwenrechten, maar direct doen! Te beginnen, heel 
dichtbij huis. De 8 sociaal gedreven topmannen uit het bedrijfsleven & de overheidssector voegen 
op Internationale Vrouwendag de daad bij het woord. Zij helpen 8 ambitieuze bijstandsvrouwen de 
arbeidsmarkt te bestormen en geven op deze wijze invulling aan het recht van vrouwen om financieel 
onafhankelijk te worden. Door hun inzet worden belemmeringen weggehaald, zo leidt solidariteit 
tot sociale vooruitgang. In aanloop naar deze spannende blinddate doorlopen de vrouwen een 
bewustzijnsprogramma, zij hebben hiermee hun agenda voorbereid. Gebracht in een limousine zullen 
de koppels in het prachtige Restaurant Boswachter Liesbosch elkaar verhalen vertellen. Tijdens het 
feestelijke programma worden concrete vervolgafspraken gemaakt.

De Commissaris van de Koning van de provincie Noord-Brabant, Wim van de Donk, komt samen  
met de volgende topmannen ons versterken:

Ruud van den Boom, Bestuurder Woonkwartier, Karo van Dongen, Raad van Bestuur Alwel,  
Frank de Haan, Topmanager Kenniskern Strategie en Bestuur, Manfred Jacobs, CEO Jacobs Elektro,  
Cees Meeuwis, CEO Orange Mills, Ger Segeren, Eigenaar/CEO Van Dal Mannenmode,  
Mr. Nol Vermolen, President van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant.

Programma
12:30  Inloop
13:00  Officiële opening door de dagvoorzitter Wijnand Nijs, oprichter BredaVandaag &    
  Journalist
13:10  Inspirerende bijstandsvrouwen aan het woord
13:20  Op Goed Geluk! De match wordt gemaakt
13:30  Netwerklunch: Topman & zijn date doen zaken
15:00  Koppel presenteert o.l.v. de dagvoorzitter het resultaat van de netwerklunch
15:30  Uitreiking Getuigschrift door Boaz Adank, wethouder Economie, Werk en Inkomen
  Gemeente Breda
16:00  Afsluitende speech met als thema ‘Wie ben je nog als je geen baan hebt?’
16:30  Netwerkborrel 
17:30  Einde netwerkborrel

Praktische informatie
De bijeenkomst is besloten en uitsluitend voor genodigden, deze staan op de gastenlijst. 
Genodigden kunnen zich op 8 maart 2020 melden bij Restaurant Boswachter Liesbosch,
Nieuwe Dreef 4, navigeer (!!) naar 4839 AJ Breda.
 
Bij de ingang wordt de badge overhandigd. Voor eventuele vragen neem contact op met
Betty de Vries via info@broodenrozen.nl of kijk op www.broodenrozen.nl

Instappen Instappen 
genodigdengenodigden

mailto:info%40broodenrozen.nl?subject=
http://www.broodenrozen.nl


Samenwerking, wij zijn trotse partner van

RC Breda-Zuid, RC Breda, RC Mastbos 
en RC Breda-Mark en Aa


