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Kansen
Verandering, je toekomst, daar moet je aan bouwen. Vrouwen 
uit de bijstand die een kans kregen en grepen staan centraal bij  
Brood en Rozen. Het vereist moed om wat vertrouwd is los te laten en 
een uitdaging aan te gaan. Grenzen verleggen, dat is niet eenvoudig. 
Het is durven, leren en aanvaarden dat het gaat om niet opgeven, 
dat vereist hulp en steun. Brood en Rozen geeft die steun door 
verschillende leiderschapsprogramma’s aan te bieden gericht op het 
versterken van deelnemers uit de bijstand. Het begon met ‘Leading 
Ladies’, daarna kwam ‘Bijstandsvrouwen als Lichtend Voorbeeld’ en ‘Ja, 
Ik Wil!’. Vervolgens ‘Ja, ik wil de Bekroning’ en ‘Machtige Vrouwen’. Vanaf 
2016 volgde een bijzonder programma, ‘Bijstandsvrouw date Topman’. 
Dit alles bij elkaar levert alweer 12,5 jaar resultaten op. 

Doorwerking 
Het is een programma dat levens ten goede verandert. Het werkt door 
in de gezinnen en de familie van de vrouwen. Door het volgen van 
het opleidingsprogramma vonden de vrouwen met zelfvertrouwen 
een sterk netwerk, stage, opleiding of een baan en kregen daardoor 
grond onder de voeten. Ze gaan weer met trots en rechte rug door 
het leven. Brood en Rozen kon van ‘Bijstandsvrouw date Topman’ en 
Topvrouwen steunen op topmensen die hun ervaring, tijd en energie 
beschikbaar stellen om vrouwen te steunen. Het bieden van kansen op 
de arbeidsmarkt en ruimte om te leren is van groot belang.

Resultaat 
Op de omslag is een huis te zien. In het woord achteraf wordt dit 
nader toegelicht. De inbreng die in dit notitieboek centraal staat 
maakt zichtbaar wat het programma voor de vrouwen uit de bijstand 
opgeleverd heeft. Dit boek laat zien hoe het nieuwe bestaan van de 
vrouwen waaraan zij gebouwd hebben, uit de steigers kwam. Het is 
inspirerend en daagt uit om ook een bijdrage te leveren. Het is niet 
toevallig ook een notitieboek, een goed idee verdient het om direct 
vastgelegd te worden.
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Lichtende Voorbeelden
Een nawoord schrijven noopt tot mijmeringen, 12,5 jaar maakt enige 
nostalgie los. Ik kan de verleiding niet weerstaan om te mijmeren over 
de vrouwenverhalen waar ik mee verweven ben. Een groep vrouwen 
wordt ten onrechte over het hoofd gezien. Hun kwaliteiten worden 
niet herkend, een onbenut potentieel vinden wij. Om hier iets aan te 
doen ontstond in 2010 het idee voor Brood en Rozen. Gelijke deelname 
van bijstandsvrouwen aan de maatschappij wordt belemmerd door 
een cocktail van vooringenomenheid, werkwijzen in organisaties 
en gebrek aan empathie. We willen vrouwen in kwetsbare situaties 
versterken en includeren. Gestaag kwam de wens tot bloei om samen 
met mensen zoals jij, die kansrijk en hoogopgeleid zijn, bij te dragen aan 
de emancipatie van vrouwen. Mensen met een hart die dezelfde missie 
delen, zielsverwanten, hebben ertoe bijgedragen van betekenis te zijn 
in het leven van veel vrouwen. Het van betekenis zijn zorgde ervoor 
dat in het voorjaar van 2018 Brood en Rozen en haar samenwerkende 
partners bekroond zijn met de landelijke Ab Harrewijn Prijs.

Opposites attract 
Vanaf 2016 brachten we jaarlijks succesvolle ‘Bijstandsvrouw date 
Topman’ edities uit. Hiermee hadden we nog een missie. Om de kansen 
voor vrouwen in deze situatie maximaal te benutten, is het noodzakelijk 
mannen in het emancipatieproces te betrekken. Als emancipatie alleen 
tot taak gemaakt wordt van vrouwen en ondervertegenwoordigde 
groepen, dan nemen we niet onze volle verantwoordelijkheid. We 
hebben de afgelopen jaren door de insteek van deze edities aandacht 
voor die extra missie kunnen vragen. Overigens, de dwarsverbinding 
‘Bijstandsvrouw date Topman’ droeg niet alleen banen aan. Ook de 
persoonlijke ontwikkeling van deelnemende leiders werd door de 
tegenpool van nieuwe inzichten voorzien.



Jij neemt je verantwoordelijkheid
Zoals uit de samenvatting in dit boek blijkt is jouw inzet ons opgevallen. 
Je hebt gebouwd aan perspectief door les te geven, of je hebt een 
betaalde baan, opleiding, werkervaringsplaats aangeboden. Misschien 
bood je wel alle vier de kansen aan. De deelnemende powermannen, 
powervrouwen, topmannen en topvrouwen zijn het ultieme voorbeeld 
van hoe het leven eruit kan zien als je in control bent over je eigen 
leven.

Get back in the driver’s seat
Het valt mij op dat een belangrijk onderdeel van de vertelling, 
bijna altijd gaat over hoe de eigen regie terug te krijgen en uit een 
afhankelijkheidssituatie te stappen. In de begin jaren ging het binnen de 
verschillende projecten niet altijd om financiële onafhankelijkheid, die 
ontwikkeling is van enkele jaren later. Het begint met zelfvertrouwen, 
daarmee wordt ook het gevoel van eigenwaarde hersteld. Wie dat 
bereikt heeft, voelt zich waardig genoeg om een baan te willen of uit 
een toxische relatie te stappen. In essentie gaat het over Eigenwaarde 
en het gevoel van buitengesloten zijn. Alle jaren was dit het hoofdthema 
dat telkens boven kwam drijven. Tijdens het leiderschapsprogramma, 
gericht op het versterken van het persoonlijk leiderschap, hebben 
de deelnemende vrouwen hun innerlijk huis verbouwd, zodat de 
eigen regie gevoeld wordt. Wie stevig staat kan voor altijd verder. Een 
compilatie van de bouwstenen is in dit notitieboek zichtbaar gemaakt. 
Mijn oproep aan jou, hoe het leven er ook uit gaat zien: blijf met deze 
vrouwen solidair. Het ontstijgen van een achterstandsituatie is een 
intergenerationele kwestie en gaat over vele jaren. Blijf aanwezig, je 
hebt veel te bieden.

Aan al die vrouwen waar we het zo graag voor deden & doen zeg ik: 
Bedankt. Deze buiging is voor jullie.
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Carla Moonen  Lid Eerste Kamer
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Concept en Uitvoering
Brood en Rozen is een ideële vrouwenrechtenorganisatie met een  
ANBI-status gericht op vooruitgang. De stichting richt zich op vrouwen 
(en de gezinnen) in sociaaleconomisch kwetsbare situaties. Het gaat om 
vrouwen die vaak vrij weinig scholing hebben gevolgd. Deze vrouwen 
willen in emancipatorisch opzicht nog het een en ander overwinnen. 
Op de arbeidsmarkt en in het leven zijn kansen gemist.    

Redactie
Erna van Eerdewijk (vormgeving). Lizanne van Esch (vormgeving).  
Nora Kasrioui (eindredactie). Klazien Kuin (corrector). 

Aan het notitieboek werken mee
Ina Adema, Commissaris van de Koning in Noord-Brabant. Leiders 
van bedrijven en organisaties. Topbestuurders, powervrouwen en 
powermannen uit de private en publieke sector.  

Idee en Copyright 
Het intellectueel eigendom respectievelijk auteursrecht van dit product 
behoort toe aan Stichting Brood en Rozen.  

Drukkerij
Koninklijke Drukkerij Em. de Jong.

Schenking 
Donatie t.b.v. de activiteiten van stichting Brood en Rozen is altijd 
welkom: Triodosbank NL19 TRIO 0254762727

Contactgegevens
www.broodenrozen.nl 
info@broodenrozen.nl
K.v.K.Nummer: 55688314 
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