
FOTOVERSLAG 
Een sfeerimpressie van 
deze Speciale Editie 

8 Topmannen en 8 bijstandsvrouwen hebben
op 8 maart 2019 een date met elkaar

Topmannen maken op uitzonderlijke wijze het verschil 

BIJSTANDSVROUW 
DATE TOPMAN

EMANCIPATIE VAN DEZE TIJD

BIJSTANDSVROUW 
DATE TOPMAN

Marcel van Bijnen: Algemeen Directeur van de Provincie Noord-Brabant. Bas Alblas: CEO Lamb Weston / Meijer. 
Edwin van Beek: Directeur / Eigenaar Citroën van Beek. Rijn Broere RA: Partner Deloitte Breda. Pierre Hobbelen: 
Directeur / Bestuurder Thuisvester. Edwin Schaap: Algemeen Directeur Payper. Huub Verheijen: CEO Alvero. 
Robert van der Waal: Deputy President Samsung SDS Smart Logistics.

Het is gezellig en spannend tegelijk, 
Renate neemt alvast een selfie. 

Petra en haar date Edwin met de andere 
Topman Marcel. Wat een plezier!

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

http://www.broodenrozen.nl
https://www.broodenrozen.nl/liefdevol/abharrewijnprijs/winnaar/


Daten met vooraanstaande mannen? 
Zo gaat dat..
 
Op een romantische toplocatie in Breda. 
In het eeuwenoude Liesbosch bij Restaurant Boswachter, 
vindt een betekenisvolle blinddate plaats. 
Ambitieuze bijstandsvrouwen en Topmannen met 
concrete arbeidsmarktkansen zoeken elkaar op. We 
hebben wat kriebels in onze buik. Alsof we verliefd zijn. 
Er staat wat spannends te gebeuren. 

Wie hoort er bij wie? Welke kansen worden er door wie 
binnen gehaald? We komen het spoedig te weten.. 

Betty en Miriam van Haperen 

vormen het ontvangstcomité, ze 

overhandigen o.a. de badges. 

Voordat we écht van start gaan, 

checkt de fotograaf of alles nog 

wel goed op z’n plek ligt.

We beleven een prachtige rit met de limousine van Johan Stoop van Taxi Goverde.

En daar staan de Topmannen! 

We gaan snel naar binnen. Zó 

benieuwd naar de topmannen. 

Het bestuur van Surplus

feliciteert ons met 8 

mooie volle Rozen.

Mariam deelt haar verhaal met BredaNu.

https://www.boswachterliesbosch.nl/huwelijk/
https://www.bredavandaag.nl/nieuws/algemeen/280859/-volgende-stap-in-emancipatieproces-vrouw-komt-vooral-van-de-man-
https://vimeo.com/user97835947/review/332858627/854720f74f
https://twitter.com/broodenrozen/status/1104517798443839488
https://www.youtube.com/watch?v=ixCUTWOqxbw&feature=youtu.be


DE OPENING

Petra inspireert ons en de kijkers van Omroep Brabant met een prachtig 

emancipatieverhaal, ‘Binnen het bewustzijnsprogramma heb ik persoonlijke stukken 

waar ik tegenaan gelopen ben op kunnen lossen. Doel van het bewustzijnsprogramma 

is gericht op persoonlijke bewustwording, waaronder het verkrijgen van zelfvertrouwen, 

zelfrespect, zelfaanvaarding, en netwerkversterking’.

De dagvoorzitter Wijnand Nijs, Hoofdredacteur van 

BredaVandaag.nl, opent de middag. Alle Topmannen en hun 

dames worden van harte welkom geheten. Wijnand let er 

goed op dat er concrete vervolgafspraken worden gemaakt. 

Renate vertelt in haar openingsverhaal over de ontstaansgeschiedenis van 

Internationale Vrouwendag. Ook vertelt ze:  ‘Het is een bijzondere editie. In 

2019 bestaat het algemeen vrouwenkiesrecht 100 jaar. In september 1918 

diende het Kamerlid Marchant een initiatiefwet in tot instelling van actief 

kiesrecht voor vrouwen. Een man die net als jullie de vrouwenemancipatie op 

weg hielp. Deze wet trad in werking op 28 september 1919’.

https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/2948868/Bijstandsvrouwen-daten-CEO-s-Het-was-een-hele-goeie-match-we-hebben-een-vervolgafspraak-gepland
https://www.bredavandaag.nl/nieuws/economie/280918/topmannen-maken-afspraken-met-bijstandsvrouwen-foto-s-
https://www.broodenrozen.nl/stichting/ontstaansgeschiedenis-8-maart-internationale-vrouwendag/


OP GOED GELUK

Bij dit onderdeel staan de dames en de heren een beetje schuin tegenover elkaar. We giechelen en 

glimlachen wat. Het is spannend hoor. Aan de hand van een best wel persoonlijke omschrijving mag 

er geraden worden wie aan wie gekoppeld gaat worden. We zijn zo benieuwd en het kriebelt van de 

nieuwsgierigheid. We gaan maar snel van start.  

Chantal en Rijn Broere hebben een 

gezellige klik. Eerder op de dag, heel 

vroeg op de morgen, was de Topman 

van Deloitte te gast bij het programma 

Wakker van Omroep Brabant.  

De Topman van Thuisvester, Pierre Hobbelen, 

houdt van aanpakken. Hij stroopt zijn mouwen 

op en gaat vlot met Hashima aan de slag om  

de vervolgstappen in te plannen.

Marcel van Bijnen wijst direct zijn date aan, Mariam! En 

al snel ontstaat er een gezellig gesprek tussen de Topman 

en zijn dame, alsof ze elkaar al heel lang kennen. Tja, dat 

heb je met a match made in heaven.   

Roos is enthousiast en haar Topman 

Huub Verheijen eveneens.    

https://www.omroepbrabant.nl/radio/programma/116/Wakker/aflevering/65598


COALITION OF THE WILLING (1) 

Mariam en Marcel van Bijnen

Petra en Edwin van Beek

Zoals Renate al in haar openingsspeech uitgelegd heeft, hebben we te maken met een speciale editie: In 2019 bestaat het 

algemeen vrouwenkiesrecht 100 jaar. De Topmannen realiseren zich dit terdege. De welwillende leiders hebben de vrouwen 

prachtige kansen aangeboden. Op Internationale Vrouwendag hebben we in BNdeStem geschreven over vooruitstrevende leiders 

van bedrijven en organisaties. Originele denkers die niet alleen bijstandsvrouwen serieuze kansen aanbieden, maar ook beseffen 

dat diversiteit bijdraagt aan de kwaliteit van het bedrijf. De leiders realiseren zich dat inclusiviteit van meerwaarde is voor de 

maatschappij. In dit FotoVerslag heb je Topmannen ontmoet die vastberaden zijn er iets moois van te maken. We zijn trots op de 

daadkrachtige, welwillende CEO’s met uithoudingsvermogen. Met hun persoonlijke inzet voor onze vrouwen bewijzen zij de waarde 

van de vernieuwing en fungeren als voorbeeldfunctie voor andere topmannen en topvrouwen van bedrijven. De CEO’s hebben voor 

een topscore gezorgd: Heren die niet alleen beloven maar ook daadwerkelijk doen. Er zijn 8 concrete banen aangeboden.

Een hele leuke afwisselende baan heeft Petra. Bij de Topman van Citroën 

van Beek werkt zij in een administratieve functie. Als een ster straalt Petra 

wanneer we haar ontmoeten. Ze heeft weer perspectief en daar gaat het om.

Een prachtige baan bij de provincie Noord Brabant heeft

Mariam binnengehaald. Sinds enkele weken werkt zij als

cateringmedewerker. Haar Topman heeft haar ook de  

kans geboden om aan de Nederlandse taal te werken.

https://joop.bnnvara.nl/opinies/bijstandsvrouw-wil-aan-de-slag


COALITION OF THE WILLING (2) 

Hashima en Pierre Hobbelen

Chantal en Rijn Broere RA

Als gastvrouw kan onze dame aan de slag bij de Topman van Deloitte. 

Wegens privé omstandigheden heeft Chantal zelf besloten de 

samenwerking niet voort te zetten. Soms neemt het leven een net 

iets andere wending aan dan gepland. 

Een gelukkige dame is Hashima zeker, voelt zich helemaal thuis in het bedrijf 

van haar Topman. Ze is warm en ontzettend hartelijk ontvangen. Ze werkt als 

medewerker facilitaire zaken bij Thuisvester.

Daniëlle en Bas Alblas 

Hoera! Hoezee! De wens van Daniëlle is 

uitgekomen. Ze werkt al een tijdje in het bedrijf 

van haar Topman, bij Lamb Weston / Meijer, als 

telefoniste/receptioniste.



COALITION OF THE WILLING (3) 

Renate en Robert van der Waal

Roos en Huub Verheijen

In het bedrijf van haar Topman heeft Roos gewerkt in de functie

van magazijnmedewerker bij Alvero. Samen met haar Topman  

is er verder gekeken. Een nieuwe kans werd aangeboden 

door Tempo-Team. Roos werkt nu in de functie van logistiek 

medewerker bij het Amphia Ziekenhuis.

Renate is intens blij met de mooie functie van Warehouse medewerker 

die ze binnenhaalde via haar Topman van Samsung SDS Smart Logistics. 

Met enig regelmaat mailt Renate ons kusjes en hartjes. We dachten dat 

ze verliefd is. Dat is ze ook: op haar functie.

Alina en Eric Snoeren 

Bij de stichting werden bloemen en chocolade bezorgd. We dachten aan een geheime aanbidder. 

Die hebben we ook. Alleen is het een bekende: Alina! Zij is dolgelukkig met de functie van financieel 

medewerker die zij via haar Topman binnensleepte.  De Topmannen van Payper Edwin Schaap en 

Eric Snoeren zijn blij met Alina, ze schreven haar mooie ‘brieven’.

https://www.broodenrozen.nl/maatschappij/zijvertellen/bijstandsvrouwenvan2019/
https://payper.nl/blind-date-leidt-tot-relatie/
https://payper.nl/op-blind-date-met-rozen/


EMANCIPATIE ICOON  EN FEMINIST HEDY d’ ANCONA

De 8 dames hebben het bewustzijnsprogramma doorlopen en de finish op

 8 maart gehaald. De eindstreep halen was niet voor iedereen even makkelijk. 

Ontzettend trots is Hedy op deze dames. Zij deelt met veel liefde en waardering 

de Getuigschriften uit. Hedy, Feminist van het eerste uur, vertelt 

op inspirerende wijze over de weg die de vrouwen hebben afgelegd. 

Een impressie.

Mariam luistert aandachtig: ‘Je bent een moedige 

vrouw en een doorzetter. Naast mij staat een 

krachtige vrouw en moeder. Niet alleen je kinderen 

kunnen trots op je zijn, ik en wij allemaal zijn trots 

op je. Heel hartelijk gefeliciteerd’.   

Renate is heel blij met haar Getuigschrift  en de 

hartelijke woorden van Hedy: ‘Ik weet dat je hard 

gewerkt hebt. In jouw leven heb je dingen meegemaakt 

die je sterk hebben gemaakt en daardoor heb je ook 

geleerd  om niet makkelijk op te geven’. 

Chantal is ontzettend trots 

met het behaalde resultaat 

en Hedy merkt dat op: ‘Het 

was voor jou heel hard werken 

om de eindstreep te halen. 

Knap gedaan!’ 

Daniëlle en Hedy hebben veel plezier! 

Mariam dankt Hedy hartelijk 

voor haar inspirerende 

optreden en overhandigt 

Hedy een met de hand 

beschilderde theepot. Met  8 

theeblaadjes (met 8 namen 

erop).

https://www.broodenrozen.nl/programmas/


DE 8 GEBODEN UIT DE BIJSTAND 

Bij dit onderdeel van het programma wordt het stil in de zaal. Alle 

aanwezigen zijn ontzettend benieuwd naar het verhaal van Hashima. 

Hashima vraagt Wethouder Boaz Adank naar voren en houdt een inleiding over hoe ‘De 8 geboden 

uit de bijstand’ tot stand gekomen  zijn. Zij licht toe waarom deze geboden belangrijk zijn.

Topman Adank luistert aandachtig..

Dan breekt het moment aan dat 

Hashima ‘De 8 geboden uit de bijstand’ 

aan de Topman overhandigt.

Wethouder Boaz Adank zegt de geboden

verder te zullen brengen en noemt Bijstandsvrouw 

date Topman een succesvol voorbeeld van hoe het 

kan voor de andere 4500 bijstandsgerechtigden. Wij

trots natuurlijk! Hashima heeft alvast een date 

geregeld bij de wethouder.

https://www.broodenrozen.nl/wp-content/uploads/04/8-geboden-uit-de-bijstand.pdf


Traditiegetrouw sluiten we Internationale Vrouwendag af met een 

speech over Leiderschap. Mieke van Nistelrooij, feminist en  

auteur van het boek ‘God is geen man’, houdt een verhaal over 

‘Gelijkheid als uitgangspunt’.  We zingen er ook bij.

We zijn nu aangekomen bij de afronding van deze prachtige dag. Alina dankt de

dagvoorzitter en de aanwezige communityleden voor hun betrokkenheid, ‘We

hebben een mooie oogst binnengehaald. We keren vervuld terug naar huis. Maar nu 

eerst nog even gezellig borrelen’.

De 8 topmannen krijgen van Roos een 

‘Vredesduif-met-olijftakje-en-rozenkwarts’  

presentje mee.

Topvrouw Melanie Koelemaij,  HR 

Directeur bij  Tempo-Team is door 

de presentatie van de ambitieuze  

bijstandsvrouwen geïnspireerd 

geraakt. Zij levert graag een 

bijdrage in de bemiddeling van 

de bijstandsvrouwen.

INSPIRATIE

Thomas Martin, CEO bij Van Tilburg-Bastianen deelt zijn ervaring als 

datende Topman uit 2018. Miriam van Haperen werkt als gastvrouw 

in het bedrijf van haar Topman. Thomas benadrukt de waarde van 

diversiteit en inclusiviteit voor het bedrijf. Hij zegt dat het begeleiden  

van bijstandsvrouwen op de werkvloer belangrijk is.

https://www.broodenrozen.nl/maatschappij/community/


Martijn en Nora bekijken op de telefoon een 

sfeerimpressie van de dating. 

Dit zijn de andere Topmannen Willem Brandt en Huib Berenschot. Dag heren! 

Topvrouw Dianne Netten 

Directeur Auto bij Van 

Tilburg-Bastianen in 

gesprek met de Eigenaar 

van Restaurant Boswachter 

Liesbosch Robert Tax.  

Nog even gezellig napraten met z’n allen. 

Topvrouw van Alwel, Tonny van de Ven in 

gesprek met Topman Kok van der Weijden. 
Onze vaste trainer Mario Huibers en Hanneke Veldhuis!  

ELKAAR VERDER LEREN KENNEN BIJ DE NETWERKBORREL

Cadeautje van Topman Bob van der Hulst, 

Innovation Director at Barry Callebaut. Alle 

gasten kregen, uit Liefde, een Love-zakje met 

delicatesse chocolade mee naar huis.



MET JE HART 

We kijken terug op een mooie viering van een Speciale Editie. Inmiddels 8 voormalige bijstandsvrouwen  hebben een 
welwillende  Topman aan de haak geslagen. De Topman heeft zijn date geholpen de  maatschappelijke ladder te beklimmen. 

Daarmee creëerde hij toekomstperspectief. Veel van onze vrouwen  hebben nogal het één en ander meegemaakt en dan is het fijn
 iemand te hebben die je begrijpt, in je gelooft, kansen  geeft en het gewoon regelt voor je. De vrouwen zijn op weg geholpen met een  

bewustzijnsprogramma, banen, netwerk en  ook nog eens extra coaching. De Topman investeert tijd in zijn date. Hij heeft belangstelling 
voor het verhaal dat ze te vertellen heeft. Het grootste geschenk dat je iemand kunt geven is je tijd.

Commitment met een hoofdletter C
Op 8 maart 2019 zijn er o.l.v. de dagvoorzitter Wijnand Nijs prachtige resultaten geboekt. We hebben 8 Topmannen gezien die van 

Aanpakken houden en direct boter bij de vis doen. Ook vroegen we de Topman om Commitment met een hoofdletter C en dat kregen we. 
 Commitment met een C betekent dat daar waar een ander afgehaakt zou zijn de Topman nou net doorgaat. Het betekent ook 

samenwerken vanuit het hart. Dit is de beste transactie die je kunt hebben: het leverde maar liefst 8 banen op. In deze Speciale Editie 
hebben de Topscoorders hun Commitment laten zien door te zorgen voor een Topscore. Door een persoonlijke samenwerking ontstaan de 

beste resultaten. 

Gelijkgestemden 
Ze zeggen wel eens dat achter elke succesvolle man een sterke vrouw staat. Een equivalent daarvan is wat ons betreft: achter iedere 

succesvolle editie staan een aantal sterke mensen. We denken aan de adviseurs van Brood en Rozen, Vrienden van de Stichting,  het Comité 
van Aanbeveling, de fotografen John Michielsen, Herma Haan, de trainers, coaches, Tempo-Team Topvrouw Melanie Koelemaij, Ajda 

Oosteweeghel, Danny de Lange en NL2025. Gelijkgestemden die elkaars wensen en doelen delen en vanuit deze bron een bijdrage 
leveren. Romantischer gezegd: zielsverwanten die op visie niveau op dezelfde frequentie vibreren. We merken dat het initiatief niet alleen leidt 

tot positieverbetering van de bijstandsvrouwen. We krijgen ook te horen dat het initiatief mensen inspireert om op andere vlakken  
goed werk te doen. Met de energie van Liefde kun je veel. 

Leiderschap is Topsport 
Werken aan je leiderschap is topsport, dat betekent hard trainen. Om scherp mee te blijven doen is het belangrijk om in je

 persoonlijke ontwikkeling te blijven investeren. Dit hebben onze vrouwen binnen het bewustzijnsprogrogramma ook 
gedaan. De 8 vrouwen hebben les en coaching kunnen krijgen van ervaren Topmensen uit de wereld van 

wetenschap, bedrijfsleven en het openbaar bestuur. Vanuit een unieke invalshoek hebben zij hun 
zienswijze op persoonlijk leiderschap gegeven. We hebben, zoals uit de Twitterpagina blijkt, kunnen 

genieten van de ervaring en wijsheid. Zij gunnen ons hun levenservaring.

Tot slot danken we wethouder Boaz Adank, Ed Farla, Pascal Heesakkers, 
Aïda Halilovic, Conny Mol en de Regisseurs van de

Sociale Dienst van de gemeente Breda.

https://www.broodenrozen.nl/programmas/
https://twitter.com/broodenrozen


IN DE SAMENLEVING 

AB HARREWIJN PRIJS

BEZOEK ROTARY BREDA

Op zondag 13-05-2018, Moederdag, werd onze inzet voor bijstandsvrouwen bekroond 

met het winnen van Landelijke de Ab Harrewijn Prijs. Nog steeds mooi om te zien hoe 

de steun van de maatschappelijke relevantie van ons initiatief doorwerkt. We zijn diep 

dankbaar voor deze Landelijke Bekroning.

Op 13-05-2019 gaan we (Thomas Martin, Raymond van Hattem, één van onze 

dames en Nora Kasrioui) naar de Ab Harrewijn Prijs bijeenkomst in Rotterdam. 

We zijn uitgenodigd om te komen vertellen over hoe het is om de Prijs te winnen. 

We danken de jury en Ab heel hartelijk voor deze hele mooie Prijs.

Op 03-06-2019 bezoeken we de Rotary Breda. 

We eten gezellig mee. 

We hebben een leuke uitnodiging 

gekregen om te komen vertellen over 

het initiatief en wat er allemaal wel 

niet bij komt kijken. De Topmannen 

Eric Snoeren en Edwin Schaap 

schreven zoals we weten prachtige 

‘liefdesbrieven’.  Eric mag zijn ‘Liefde’ 

bij de Rotary nader toelichten. Petra 

en Nora zullen over hun ervaring 

vertellen.

Hoewel de 8 vrouwen door hun Topman ondergebracht zijn en de nazorgfase bijna afgerond is, zijn wij nog volop in de weer. Het werk voor de 

vrouwenzaak gaat ook de komende periode verder. We hebben verschillende activiteiten op de planning staan. We lichten graag 2 activiteiten uit. 

https://www.abharrewijnprijs.nl/brood-en-rozen-wint-ab-harrewijn-prijs-2018/
https://www.broodenrozen.nl/liefdevol/abharrewijnprijs/
https://payper.nl/op-blind-date-met-rozen/
https://payper.nl/blind-date-leidt-tot-relatie/


Met dank aan onze partners / sponsors  
voor de samenwerking:

Vrienden uit de Denk en DoeClub
van Brood en Rozen.

DOOR ÉCHT CONTACT TE MAKEN ONTSTAAT ER ÉCHTE VERBINDING


