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Als je er snel wil komen!

Winnaar van de landelijke Ab Harrewijn Prijs: hiermee is waardering voor onze partners verkregen en steun voor het initiatief.

Raymond van Hattem: Directeur HR Prorail & Commissaris.
Thomas Martin: CEO Van Tilburg - Bastianen Groep. Ad van Rijen: Bestuurder WijZijn Traverse Groep.
Leo Schuld: Directeur-Bestuurder bij Stichting WonenBreburg. Ger Segeren: Directeur Van Dal Mannenmode.
Olof Suttorp: Voorzitter Raad van Bestuur / CEO Amphia. Nol Vermolen: President van de Rechtbank Zeeland West Brabant
Fred Westdijk: CEO at Jan de Rijk Logistics.

Gastvrouw Betty is op deze historische dag nog altijd het vertrouwde gezicht
en doorloopt met de gasten de coronarichtlijnen.

EMANCIPATIE VAN DEZE TIJD

Daten met vooraanstaande leiders
van bedrijven? Zo gaat dat dan..
Na het doorlopen van een intensief bewustzijnsprogramma,
gegeven door vooraanstaande powervrouwen en
topvrouwen, hebben 8 bijstandsvrouwen op Internationale
Vrouwendag (coronaproof ) een blind date met 8 topmannen.
Deze ambitieuze vrouwen en leiders van bedrijven zoeken
elkaar op deze dag in landhuis de Wolfslaar op. Een
paleisachtige setting waar de kennismaking goed tot z’n
recht komt. De lente is inmiddels begonnen. De natuur komt
weer in beweging en wij ook. We zijn nieuwsgierig. Wie hoort
er bij wie? Welke kansen liggen er op tafel? We gaan maar
snel aan de slag..

Johan Stoop, van Taxi Goverde, bezorgt alweer een onvergetelijke rit.
Dit keer coronaproof natuurlijk.

Fotograaf John Michielsen & Reinier de
Bij binnenkomst

Vlaam verblijden ons met prachtige foto’s.

kijkt Silvia vrolijk
rond, zoekend
naar die ene
persoon, waar
is hij nou toch
gebleven?

De bestuursvoorzitter van Surplus,
Anton van Mansum, geeft 8 mooie
volle rode rozen. De datende topman
overhandigt dit aan zijn dame.

OPENING (1)

Media topvrouw, Yolanda Sjoukes, geeft Internationale Vrouwendag een feestelijk tintje. Ze
loodst ons door de middag heen en we gaan resultaten zien waar we trots op zijn. Vanwege
de maatregelen rondom de covid-19 delen we het middagprogramma op in 2 rondes.

Maja opent de middag met haar verhaal. Geboeid luisteren we. Zij weet ons wel te
raken: ‘Vorig jaar ben ik met succes gescheiden. Ik voel mij heel gelukkig. Sindsdien ligt
het leven voor mij open. Vanaf het moment dat ik wist dat ik kon deelnemen aan dit
programma is mijn leven definitief positief veranderd. Ik heb ontzettend veel geleerd over
mijn eigen persoonlijke ontwikkeling. Ook heb ik verschillende boeken over de persoonlijke
ontwikkeling gekocht zoals het boek van Steven Covey over Effectief Leiderschap. Alles
wat ik binnen het lesprogramma leer bespreek ik thuis aan de keukentafel. Doordat ik de
opgedane kennis doorgeef hebben mijn kinderen er ook wat aan. Ze passen het direct toe
in hun eigen leven. Voor mij is er geen weg meer terug. Ik wil nooit meer terug naar waar ik
vandaan kom. Ik schrijf vanaf vandaag mijn eigen verhaal’.

Ook het verhaal van Ruba laat ons niet onbewogen. ‘In Syrie heb ik Engels gestudeerd. Mijn
man heeft boekhoudkunde gestudeerd en helaas moesten wij uit Syrie vluchten. Sinds 5 jaar
woon ik in Nederland en ik ben er trots op dat ik de officiële Nederlandse inburgeringscurcussen
allemaal gehaald heb. Ik werk hard om verder te komen. Ik moet ook eerlijk zeggen dat ik soms
moe word dat ik iedere keer weer moet opstarten vanaf 0 af aan met weinig resultaat. Ik heb
nooit opgegeven. Ik ben altijd door blijven gaan en daarom sta ik nu hier. Nu ik deze kans uit
duizenden heb laat ik die echt niet los. Ik wil gaan werken en mijn gezin onderhouden. Want ik
wil graag een goed voorbeeld zijn voor mijn kinderen. En zelf ben ik ook ambiteus’.

OPENING (2)

Talitha & Risma vertellen het één en ander, ‘Toen we
afgelopen najaar het intakegesprek hadden was het nog
maar de vraag of we deze dag zouden halen. In de huidige
tijdgeest kan alles van de één op andere dag veranderen. Het
is een wonder. We zijn er. We hebben deze dag gehaald en zo
te zien jij gelukkig ook. Het is vanwege de corona ook op de
arbeidsmarkt een crisis. Inmiddels kunnen we met de crisis op
de woningmarkt, arbeidsmarkt, ziekenhuizen en de sociale
crisis wel spreken van een meervoudige crises. Ondanks
dat er nogal wat aan de hand is, ben je hier toch maar. Dat
vinden wij een knappe prestatie en daarom waarderen we je
betrokkenheid met een Gouden Lint’.

OP GOED GELUK (1)
Bij het programmaonderdeel Op Goed Geluk, de match, draaien wij dit jaar de rollen om.
Aan de hand van een persoonlijk verhaaltje over een topman kan de dame raden met
wie zij een date heeft. Zo komen we nog eens dingen over hem te weten. Een passage
uit de schets.

Thomas Martin
‘Hij heeft het nagevraagd, zijn vrienden omschrijven hem als een leuke en
betrouwbare vent. Als kind droomde hij ervan om rechter te worden. Nu
droomt hij ervan om in het buitenland te wonen en te werken. Zijn huidige
baan heeft een sterk internationaal karakter, dus je weet nooit hoe lang
het nog duurt voordat hij zijn koffers inpakt. Hij vindt dat mensen alleen
“hoe gaat het met je?” moeten vragen als ze oprecht geïnteresseerd zijn’.

Olof Suttorp
‘Zijn vrienden ervaren hem als
‘dichtbij’…en inderdaad, dat hij
dichtbij kan zijn hebben we bij het
voorgesprek in de wijze waarop hij
contact maakt ook kunnen ervaren.
Flexibiliteit en incasseringsvermogen
zijn eigenschappen waar jouw topman
trots op is. Toen hij kind was wilde hij
dokter worden. Nu geeft hij zelfs leiding
aan dokters. Extraverte mensen vindt
hij erg leuk. Zowel thuis als op het werk
houd hij alles graag in de gaten’.

Leo Schuld
‘Hij vindt dat Arjen Lubach de televisiering moet winnen en
zou zelf graag een Gouden Medaille willen winnen in goede
bestuurder zijn. Die medaille verdient hij ook want hij kan
slimme oplossingen bedenken. Trots is jouw date dat hij

Nol Vermolen

halverwege zijn leven ervoor gekozen heeft weg te gaan uit

‘Ondanks zijn hoge functie is hij nog altijd toegankelijk gebleven.

de commerciële wereld om de publieke zaak te dienen. Die

Als je hem wilt verleiden dan kun je dat het beste doen met

stap heeft hem als mens verrijkt. En kijk vandaag toch eens

een lekker pastagerecht en vermijd de andijvie. Eens in de drie

waar het hem gebracht heeft’.

maanden klaverjast hij met oude schoolvrienden, veel bier en
herinneringen. Toen jouw topman nog een kind was wilde hij heel
graag dierenarts worden, nu geeft hij leiding aan rechters’.

OP GOED GELUK (2)

Raymond van Hattem
‘We kennen hem 9 jaar en inmiddels kunnen we toch wel met zekerheid
zeggen dat hij een groot hart heeft. Hij blijft aan de top door hard te
werken en een goede verbinding met mensen te hebben. Soms is deze
topman inhoudelijk en wat ongeduldig. Wanneer hij met zijn wijnhobby
bezig is heeft hij in eens alle geduld. Ondanks dat hij jou nog niet
ontmoet heeft wist hij ons al toe te vertrouwen dat jij een groot talent
hebt. Maak vandaag zijn verwachting waar’.

Ad van Rijen
‘Als we met hem praten, horen wij in zijn stem altijd wel iets doorklinken van
“het komt goed”, hij stelt gerust. Zijn jongensdroom om politieagent te worden is
niet uitgekomen maar ondertussen staat hij wel aan de top van een succesvolle
welzijnsorganisatie. Slapeloze nachten kent hij niet. Ongetwijfeld zal dat komen
doordat hij op kickboksen zit en heerlijk kan genieten van lekker eten’.

Ger Segeren
‘Zie hem vreugdevol genieten. Als kind wilde hij graag
timmerman worden maar werd een succesvolle ondernemer.
Zijn onderneming was een muffe zaak maar dat wist hij door
te ontwikkelen tot een sprankelende toekomstbestendige
winkelformule. Trots is deze vader op zijn 4 kinderen. Hij
noemt zichzelf een fanatieke jager. Heerlijk in de natuur.
Spartaans jagen en dan vooral op wilde zwijnen. Als je hem
aan de haak slaat zal hij een gerecht van wild zwijn voor je
klaarmaken’.

Fred Westdijk
‘Hij zegt dat iedereen een geheim heeft. Misschien lukt het jou hem
dat geheim te ontfutselen? Fred is hierheen gekomen omdat hij
een positieve verandering in jouw leven wil realiseren. Toen Fred
kind was wilde hij F16 piloot worden en nu geeft hij leiding aan wel
1400 mensen. Hoewel hij behoorlijk rationeel overkomt, gelooft hij
dat er leven op een ander planeet is. Hij blijft aan de top door hard
te werken en streeft naar continue verbetering.’

UITREIKING VAN HET GETUIGSCHRIFT &
DE ANDERE FEESTELIJKHEDEN

Bij de start van het bewustzijnsprogramma is het nog maar de vraag of de eindstreep
behaald zal worden. En als dat wel het geval is dan krijgen alle deelnemende vrouwen
een Getuigschrift dat dik verdiend is. Astrid van Heumen, voorzitter van de stichting
OPZIJ, feliciteert de vrouwen met hun Getuigschrift door een mooi cadeau te geven.

De topmannen krijgen van Astrid ook een cadeau omdat zij een knappe bijdrage
leveren aan de emancipatie. De dagvoorzitter Yolanda helpt een handje mee.

Liever meer leiders met vrouwelijke
kwaliteiten. Nieuwsgierig geworden?
Klik hier voor een sfeerimpressie van BredaNu.

Lees hier waar dit allemaal overgaat. Bron:
BNdeSTEM, zaterdag 6 en zondag 7 maart 2021.

Yolanda & de oprichter van dit
initiatief Nora Kasrioui doen een
dansje. En oeps de fotograaf ziet
dat. Zij hebben veel lol en dat mag
natuurlijk want op Internationale
Vrouwendag wordt er een
solidariteitsfeest gehouden.

Cadeau van Topman Bob van der Hulst, Innovation Director
at Barry Callebaut. Alle gasten krijgen een Love-zakje mee.

PROJECTRESULTAAT DEFINITIEF (1)
Het project kent 3 pijlers: een bewustzijnsprogramma met 35 workshop onderdelen, een blinddate & de nazorgfase.
Topvrouwen en andere beroepsprofessionals geven de workshoplessen. Een programma met karakter dat speciaal ontwikkeld
is voor de vrouwen uit de bijstand. Uit de praktijktoets blijkt dat de vrouwen uit de bijstand de workshoplessen van hun leraren
waarderen met een 8,9 gemiddeld. Het andere resultaat waar we ook blij mee zijn is dat alle deelnemende dames een baan hebben.
De laatste jaren kennen wij vooral een score van 86% maar dit jaar een historische 100% score en dat in deze moeilijke tijd. Met
waardering voor de volgende topmannen die dit geregeld hebben.

Sara & Thomas Martin

Resultaat: Een baan als gastvrouw.

Talitha & Leo Schuld

Resultaat: Een baan als assistent
van de buurt/sociaalbeheerder.

Maja & Olof Suttorp

Nanja & Nol Vermolen

Resultaat: Een baan als logistiek

Resultaat: Een baan als afdelingsassistent

medewerker binnen de Apotheek.

op de Intensive Care.

PROJECTRESULTAAT DEFINITIEF (2)
Silvia & Raymond van Hattem

Resultaat: Een baan als managementassistent
van de HR & Communicatiemanager.

Sandrine & Ger Segeren

Ruba & Ad van Rijen

Resultaat: Een baan als begeleider
van de inburgeraars.

Risma & Fred Westdijk

Resultaat: Een baan als administratief-, en
Resultaat: Een baan als webshopmedewerker.

financieel medewerker.

TER AFRONDING
Een betekenisvolle opdracht met maatschappelijke meerwaarde. Daar staan we voor. Met het
programma van stichting Brood en Rozen leveren wij vanuit een Brooddoelstelling (financiële
ontwikkeling) en Rozendoelstelling (Zelfliefde) een emanciperende bijdrage aan vrouwen die niet
vooraan in de wachtrij staan. Solidariteit, daar is dit allemaal om te doen. Vrouwen die graag willen maar last
hebben van kansenongelijkheid krijgen kansen, variërend van een bewustzijnsprogramma, een sterk netwerk
tot een baan. Binnen het bewustzijnsprogramma dragen diverse leiders van bedrijven met toewijding hun kennis
en ervaring over. Het blijft niet bij vergaderen alleen want dat doen we in ons land al genoeg. Het is vooral gaaf om
een concrete kans te krijgen zonder dat daar een opleiding, specifieke kennis, ervaring of een gaaf cv voor nodig is. Ook
vrouwen die niet vooraan in de wachtrij staan moeten aanspraak kunnen maken op de brede welvaart en sociale inclusiviteit.
En dat begint altijd met Zelfliefde én toegang tot een sterk netwerk met echte kansen. Deze vrouwen (en daarmee ook hun
kinderen) genieten begeleiding vanuit een mensgerichte benadering. Werken op basis van vertrouwen, optimisme en altijd
kijken naar wat er wel kan, dat brengt ver. Of zoals topbestuurder Leo Schuld dat zegt, “Wij doen niet alleen mee om goed te doen. Wij
denken dat we als WonenBreburg hier ook beter van worden”.
Helen van de vrouwelijke energie
Door de inzet van de topmannen, powervrouwen, topvrouwen en powermannen maken de bijstandsvrouwen een enorme sprong op
het gebied van de zelfredzaamheid. Wanneer een vrouw zichzelf heelt (en een man de vrouwelijke kwaliteiten in zichzelf heelt), heeft
dit positieve impact op andere vrouwen (en ook de kinderen). Zo ontstaat er perspectief op meerdere lagen. Het bereik is dan vele
malen groter.
Inspiratiefilm
Van de maatschappelijk betrokken Van Tilburg – Bastianen hebben we een productie cadeau gekregen. Het cadeau is op dit
moment nog volop in de maak en zal in juni naar je toekomen. Het verzoek is om zoveel mogelijk over de film te vertellen
zodat er voor nog meer vrouwen perspectief komt.
Buiging
Er zijn resultaten bereikt die in deze lastige periode niet vanzelfsprekend waren of voor de hand lagen. We
bedanken de regisseurs van de gemeente Breda voor een goede voorselectie van de bijstandsvrouwen.
Hoewel we ons bevoorrecht voelen dat we deze pittige editie, ondanks de meervoudige crises,
kunnen afsluiten met een definitief resultaat van 100%, beseffen wij ook dat enige bescheidenheid
of beter gezegd, iets van ‘nederigheid’ op z’n plaats is. ‘Nederigheid’ voedt de
zielsontwikkeling en overstijgt het ego. Wij buigen diep voor het lot van al die
vrouwen die nog een weg te gaan hebben.
Bij deze zetten wij een punt achter de nazorgfase van
de betekenisvolle opdracht.

WIJ ZIJN TROTSE PARTNER VAN

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

