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BIJSTANDSVROUW

DATE TOPMAN
Emancipatie Emancipatie van deze tijdvan deze tijd

Als je er snel wil komen! 
Zij is ambitieus & hij heeft lef

8 maart 2022
Internationale Vrouwendag 
Waar begint de inzet voor vrouwenrechten?



Praktische informatie

Programma

Bijstandsvrouw date Topman

SU
CC

ES

Bijstandsvrouw date Topman
De afgelopen weken hebben vrouwen uit de bijstand een transformatief leiderschapsprogramma doorlopen. Er 

is geïnvesteerd in de persoonlijke leiderschap. Ook is er bewustwording ontstaan over het belang van ZelfLiefde. 

Nog steeds verdienen vrouwenrechten de aandacht. Niet alleen vergaderen over hoe én waar bij te dragen aan de 

positie 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. Want ook mannen hebben 

een rol bij de emancipatie. Emancipatie van deze tijd. Zo leidt solidariteit tot sociale vooruitgang. In aanloop naar 

de spannende blinddate, hebben de vrouwen uit de bijstand 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. Zo komen zij tot concrete vervolgafspraken.

 
We zijn er trots op dat we in de emancipatiemissie samenwerken met de volgende leiders:

Jan Peter Balkenende: Voormalig Minister President & External Senior Advisor to EY. Ron Axt: Raad van Bestuur 

bij Groenhuysen. Morgan Bosma: Adjunct Directeur Academie voor Gezondheidszorg Avans Hogescholen.  

Berend Buddingh: Voorzitter College van Bestuur Libréon. Chris de Groot: Topmanager bij Van Dal Mannenmode.  

Kees Koffeman: Concerndirecteur Gemeente Breda. Anton van Mansum: Bestuursvoorzitter Surplus.  

Olof Suttorp: Voorzitter Raad van Bestuur Amphia Ziekenhuis.

Programma
12:30  Inloop

13:00  Opening door media-topvrouw & dagvoorzitter Yolanda Sjoukes

13:05 Inspirerende bijstandsvrouwen aan het woord  

13:10  Inleiding deel 1 door prof. dr. Lans Bovenberg, hoogleraar 

  Relationele Economie  

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 Raymond Kouwenberg, voorzitter VNO-NCW regio Breda

16:00  Inleiding deel 2 afsluiting door prof. dr. Lans Bovenberg

16:45  Netwerkborrel 

17:30  Einde netwerkborrel

Praktische informatie
Het datende koppel kan zich op 8 maart 2022 melden bij het restaurant Boswachter Liesbosch, Nieuwe Dreef 

4, navigeer (!!) naar 4839 AJ Breda. Let op: vanwege de onvoorspelbaarheid rondom het coronabeleid is de 

bijeenkomst besloten en dus zonder aanwezigheid van andere gasten.

 

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

https://www.broodenrozen.nl/stichting/ontstaansgeschiedenis-8-maart-internationale-vrouwendag/ 
mailto:info%40broodenrozen.nl?subject=
http://www.broodenrozen.nl


Wij zijn trotse partner van


