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BIJSTANDSVROUW

DATE TOPMAN
Emancipatie Emancipatie van deze tijdvan deze tijd

Zij heeft lef & hij verdient een gouden lint

8 maart 2021
Internationale Vrouwendag 

Waar begint onze inzet voor vrouwenrechten?



Praktische informatie

Persoonlijk tweegesprek op weg naar een baan met in:

Bijstandsvrouw date Topman
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Bijstandsvrouw date Topman
De afgelopen weken hebben vrouwen uit de bijstand een intensief bewustzijnsprogramma 
doorlopen. De laatste dag van dit scholingsprogramma wordt afgerond aan de hand van een 
persoonlijk gesprek met een topman. Ook in deze tijd verdienen vrouwenrechten de aandacht.
Dus niet alleen vergaderen over hoe bij te dragen aan vrouwenrechten maar stroop de 
mouwen op en ga vooral aan de slag. Te beginnen, heel dicht bij huis. In deze moeilijke tijd 
helpen 8 maatschappelijk betrokken topmannen uit het bedrijfsleven & de overheidssector 8 
bijstandsvrouwen. Door de inzet van de topman geeft hij invulling aan het recht van vrouwen 
om financieel onafhankelijk te worden. Hij laat bijstandsvrouwen, ondanks de corona crisis waar 
we ons in bevinden, niet in de steek. Deze topman weet wat solidariteit betekent. Wij waarderen 
zijn betrokkenheid met een gouden lint.

Persoonlijk tweegesprek op weg naar een baan met in:
Gespreksronde 1:
Thomas Martin: CEO Van Tilburg - Bastianen Groep.
Leo Schuld: Directeur-Bestuurder bij Stichting WonenBreburg. 
Olof Suttorp: Voorzitter Raad van Bestuur / CEO Amphia. 
Nol Vermolen: President van de Rechtbank Zeeland West Brabant.

Gespreksronde 2:
Raymond van Hattem: Directeur HR Prorail & Commissaris. 
Ad van Rijen: Bestuurder WijZijn Traverse Groep. 
Ger Segeren: Directeur Van Dal Mannenmode. 
Fred Westdijk: CEO at Jan de Rijk Logistics.

Media topvrouw Yolanda Sjoukes introduceert dit tweegesprek. 
Voorzitter Stichting OPZIJ, topvrouw Astrid van Heumen deelt de Getuigschriften uit. 

Praktische informatie
De opzet van de middag is anders dan we tot nu toe gewend zijn. Het persoonlijk gesprek vindt plaats in 
landhuis de Wolfslaar en is vanwege de coronamaatregelen besloten. Door het overheidsbeleid omtrent 
de coronarichtlijnen wordt het persoonlijk gesprek zonder de gebruikelijke gasten gevoerd. Mondkapje 
is verplicht. Voor eventuele vragen neem contact op met Betty de Vries via info@broodenrozen.nl of kijk 
op www.broodenrozen.nl
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Wij zijn trotse partner van

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


