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Bijstandsvrouw date Topman
Deze 8ste editie is tegelijkertijd het jubileum van vrouwenorganisatie Brood en Rozen. Op Internationale 
Vrouwendag vieren wij dit. 12,5 jaar bouwen we aan de positieverbetering van vrouwen in een achterstandsituatie. 
Dit bereiken wij door mensen met veel kennis en echte kansen in contact te brengen met 8 vrouwen die minder 
kansen hebben gehad. We includeren. Hierdoor ontstaan er echte kansen. De verdeling van inkomen, macht en 
netwerk draagt bij aan sociale gelijkheid, dat hebben de deelnemende leiders van bedrijven goed begrepen. De 
afgelopen weken hebben vrouwen uit de bijstand, onder leiding van topvrouwen/rolmodellen, een transformatief 
leiderschapsprogramma doorlopen. Er is geïnvesteerd in persoonlijk leiderschap. Ook is er bewustwording 
ontstaan over het belang van zelfliefde en wendbaarheid. Nog steeds verdienen vrouwenrechten de aandacht. 
Niet alleen vergaderen over hoe én waar bij te dragen aan de sociale vooruitgang van vrouwen, maar direct doen. 
Te beginnen heel dicht bij huis. Gewoon om de hoek. De laatste dag van dit opleidingsprogramma wordt op 
Internationale Vrouwendag afgerond aan de hand van een blind date met 8 maatschappelijk betrokken topmannen 
uit het bedrijfsleven en de overheidssector. Ook mannen moeten betrokken worden bij de emancipatie. Zo leidt 
solidariteit tot brede sociale vooruitgang. In de aanloop naar de spannende blind date, hebben de vrouwen hun 
agenda voorbereid. Gebracht in een limousine, zullen de koppels op een toplocatie in het Restaurant Boswachter 
Liesbosch inzichten delen en elkaar verhalen vertellen. Vanuit een win-win situatie worden de verschillen benut 
en zo komen zij tot concrete vervolgafspraken.

We zijn er trots op dat we in de emancipatiemissie samenwerken met de volgende leiders:
Sebastiaan Baan: Directeur Publieke Gezondheid GGD West-Brabant. Frank de Haan: Topmanager 
Kenniskern Strategie en Bestuur. Anthonie Maranus: lid raad van bestuur bij Surplus. Thomas Martin: 
CEO van Tilburg – Bastianen. Philippe Raets: Voorzitter CvB Avans Hogeschool. Leo Schuld: Directeur-
bestuurder bij Stichting WonenBreburg. Ralph Sebregts: Directeur van Het Aventurijncollege.  
Ger Segeren: CEO/Eigenaar Van Dal Mannenmode. 

De feestelijke middag staat onder leiding van media-topvrouw & dagvoorzitter Rennie Rijpma.

Programma
12:30  Inloop 
13:00  Jubileum opening door Paul Depla, Burgemeester gemeente Breda 
13:10  Inspirerende bijstandsvrouwen aan het woord 
13:20  Op Goed Geluk! De match wordt gemaakt 
13:30  Netwerklunch: hier worden zaken gedaan.
15:00  Koppel presenteert o.l.v. de dagvoorzitter het resultaat van de netwerklunch 
15:30  Uitreiking Getuigschrift door Hedy d’Ancona, Feminist en medeoprichter maandblad Opzij 
16:00  Overhandigen 12,5 jaar publicatie aan de 27 betrokken topvrouwen die lesgeven in het   
  leiderschapsprogramma door Ina Adema, Commissaris van de Koning Noord-Brabant 
16:30  Afsluitende 12,5 jaar speech op gitaar door een Geheime Aanbidder 
17:30  Einde netwerkborrel

Praktische informatie
We zijn heel blij met zoveel belangstelling. De bijeenkomst is besloten en uitsluitend voor genodigden,  
deze staan op de gastenlijst. Genodigden kunnen zich op 8 maart 2023 melden bij   
Restaurant Boswachter Liesbosch, Nieuwe Dreef 4, navigeer (!) naar 4839 AJ Breda. Bij de ingang  
wordt een badge overhandigd. Voor eventuele vragen neem contact op met Betty de Vries via  
info@broodenrozen.nl  of kijk op www.broodenrozen.nl

14:45 uur:14:45 uur:
Instappen Instappen 
genodigdengenodigden
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