
FOTOVERSLAG 
Sfeerimpressie van 
een Speciale Editie 

BIJSTANDSVROUW 
DATE TOPMAN

EMANCIPATIE VAN DEZE TIJD

BIJSTANDSVROUW 
DATE TOPMAN

Wim van de Donk:  Commissaris van de Koning van de provincie Noord-Brabant. 
Wout Jan Wessels Boer:  Managing Partner at Find your Equity Partners. Ruud van den Boom: Bestuurder Woonkwartier. 

Karo van Dongen:  Raad van Bestuur Alwel. Frank de Haan: Topmanager Kenniskern Strategie en Bestuur. 
Bob van der Hulst: Regional R&D product expert & innovation director EMEA at Barry Callebaut. 

Manfred Jacobs: CEO Jacobs Elektro. Ger Segeren: Eigenaar/CEO Van Dal Mannenmode.

Yvonne en Corien genieten van de sfeer.
Topman Ruud praat even bij met de deelnemende vrouwen.    

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

Als je er snel wil komen! 

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


Daten met vooraanstaande leiders 
van bedrijven? Zo gaat dat dan..
 
8 topmannen en 8 bijstandsvrouwen hebben op 8 maart 
2020 een blinddate met elkaar. Op een natuurschone 
toplocatie in Breda. In het eeuwenoude Liesbosch bij 
Restaurant Boswachter, vindt een betekenisvolle koppeling 
plaats. Ambitieuze bijstandsvrouwen en topmannen met 
échte arbeidsmarktkansen zoeken elkaar op. De lente lonkt, 
we hebben perspectief. Het is best wel spannend. Wie hoort 
er bij wie? Welke kansen worden er door wie binnengehaald? 

We komen het spoedig te weten..

Hoi Frank de Haan, de Topmanager 

heeft meerdere bijstandsvrouwen van 

een prachtige baan voorzien.

Johan Stoop, van Taxi Goverde, bezorgt ons een onvergetelijke rit.  

Op weg naar de topmannen 

maakt fotograaf John Michielsen 

nog een gezellige foto.

Betty & Andrea vormen sinds jaar en dag 

het ontvangstcomité & Herma Haan helpt 

met de foto’s.

Voordat de middag 

begint checken we of 

alles op z’n plek ligt.   

https://www.boswachterliesbosch.nl/huwelijk/
https://www.bndestem.nl/breda/bredase-bijstandsvrouwen-zoeken-geen-prins-op-het-witte-paard-maar-een-netwerk~a2379483/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=socialsharing_web&referrer=https://t.co/8NWRzspk7o?amp=1


DE OPENING

De dagvoorzitter, Wijnand Nijs, geeft Internationale Vrouwendag een fantastisch tintje. 

Alweer een prachtige voorbereiding Wijnand & dito resultaten onder jouw leiding.

BredaNu is ontzettend benieuwd naar 

de sociaal betrokken Topmannen & 

ambitieuze bijstandsvrouwen, bekijk hier 

de persoonlijke verhalen.

Aïcha opent de middag met een eigen 

verhaal en ademloos luisteren wij:  ‘Om te 

beginnen wil ik zeggen dat ik trots ben dat ik 

hier sta. 6 jaar geleden kwam ik van Marokko 

naar Nederland. Dit land was toen nieuw voor 

mij. Ondertussen ben ik veel gegroeid. Nu geef 

ik zelfs in het openbaar een speech. Daar ben 

ik trots op’. 

Het bestuur van Surplus, Anton van Mansum &  Anthonie Maranus 

bezorgen op zondag 8 maart 8 mooie volle rode Rozen. De 8 

topmannen delen de rozen uit aan de vrouwen. Een fraaie manier van 

contact maken, dat levert een interessante Ice Breaker op.

Yvonne legt nog even uit waarom het een speciale editie betreft.  

‘Stichting Brood en Rozen baseert haar handelen & projecten o.a. op de  

idealen van Internationale Vrouwenverdragen. Het is om die reden belangrijk 

om stil te staan bij het jaar 2020. Voor vrouwenrechten is dit een belangrijk 

jaar en jij levert daar, te beginnen op deze Internationale Vrouwendag, een 

belangrijke bijdrage aan. Dit jaar bereiken verschillende Internationale 

Vrouwenverdragen hun jubileum. Ook worden er allerlei Internationale 

VrouwenVerdragen geëvalueerd’.

https://www.youtube.com/watch?v=_Wa72XBin-0&feature=youtu.be
https://vimeo.com/425524835
https://www.broodenrozen.nl/stichting/ontstaansgeschiedenis-8-maart-internationale-vrouwendag/


OP GOED GELUK

Dit jaar draaien wij de rollen om en raden de bijstandsvrouwen aan de hand van een profielschets met welke 

topman zij gaan daten. Hartstikke leuk. We komen geestige dingen te weten. Een passage uit de schets.  

Karo van Dongen

‘Vroeger lag hij ook niet wakker van zijn rode krullen, 

want die had hij, een beetje zoals Mick Hucknal, de 

zanger van Simply Red. Nu is hij iets wijzer geworden  

en is hij al die wilde haren kwijt geraakt’.

Wim van de Donk

‘Al een aantal jaar is hij trouw fan van ons initiatief. En ooww 

wat is hij ontzettend geestig en razend slim. Diepzinnige 

speeches voordragen en mensen inspireren kan hij als de  

beste. Soms wordt hij wat ongeduldig, omdat hij zo beheerst  

is merken we er aan de buitenkant helemaal niks van hoor’.

Erik de Koning

‘Als kind droomde hij ervan om vuilnisman te worden maar 

inmiddels geeft hij leiding aan een succesvol bedrijf. Zijn hoop  

is om nog eens een wereldreis te maken van minimaal 1 jaar’.

Wout Jan Wessels Boer

‘Hij beseft hoe bevoorrecht hij is. Als kind was zijn droom om 

boer te worden die lekkere asperges klaarmaakt. Hij verklapt 

ons dat hij best ongeduldig kan zijn. Ondertussen heeft hij het 

bedrijf Princess toch maar tot een groot succes gemaakt’.



PROJECTRESULTAAT (1)

Aicha & Wim van de Donk 

Karima & Wout Jan Wessels Boer

Het project bestaat uit 2 pijlers: het doorlopen van een bewustzijnsprogramma & het hebben van een blinddate met een topman.

Al een aantal jaar op rij wordt het bewustzijnsprogramma, dat door beroepsprofessionals en Topvrouwen wordt gegeven, door de 

bijstandsvrouwen hoog gewaardeerd. Dit jaar werd we getrakteerd op een 8,4 gemiddeld.

Resultaat: een baan als gastvrouw & op de administratie 

van de provincie Noord - Brabant.  

Resultaat: Een baan als gastvrouw in de voeding bij het 

Amphia Ziekenhuis. 

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


PROJECTRESULTAAT (2) 

Margahzi & Erik de Koning

Yvonne & Manfred Jacobs

Salima & Bob van der Hulst

Resultaat: De baan voor Salima zou van Cees Meeuwis komen. Omdat op aanwijzing van de minister hals over kop alle 

sportscholen landelijk gesloten werden, kon Salima om die reden niet aan de slag. Wij vonden Bob van der Hulst bereid in 

te springen. Salima is momenteel opweg naar een baan.

Resultaat: Manfred Jacobs heeft een baan als 

administratief medewerker toegezegd. 

Resultaat: Een baan als back-office medewerker bij Van Dal Herenmode. 



PROJECTRESULTAAT (3) 

Yvonne & Karo van Dongen

Zuhra & Frank de Haan

Corien & Ruud van den Boom

Resultaat: Een baan als administratief medewerker bij Woonkwartier.

Resultaat: Een baan als managementassistent van de teamleider bij Alwel.

Resultaat:  Een baan als logistiek medewerker bij het Amphia Ziekenhuis.



BOAZ ADANK

Het is altijd maar de vraag of alle deelnemende vrouwen 

de finish behalen. En als het lukt de finisch te behalen dan 

hebben we feest. Wethouder Boaz Adank feliciteert de 

vrouwen met een aardig woordje. Wat deed hij dat leuk.

Corien: ‘Je hebt geleerd te denken in mogelijkheden. Jouw mantra 

is geworden: ‘Ik kan het. Wat ik nog niet kan is leren, geen falen’.  

Karima: ‘Je hebt besloten om naar buiten 

te treden. Het was voor jou een stap vol 

onzekerheid en twijfel maar toch gedaan. 

Je bent er trots op dat je de regie over je 

eigen leven weer in handen hebt’.

Yvonne: ‘Je voelt je zeker 

staan en hebt besloten 

dat jij in jouw gezin nu 

aan de beurt bent’.

Aicha: ‘Je hebt vandaag zelfs 

de openingsspeech gehouden. 

Wat een mooie sprongen heb je 

gemaakt. Je voelt je sterker dan 

vroeger en weet nu precies wat 

je wilt’.  

Topman Boaz Adank gaf de 

betrokken partners en de programma-

verantwoordelijke een blijk van 

waardering, ‘Wij zijn er als gemeente 

trots op wat Brood en Rozen kan. Er zijn 

nog meer uitkeringsgerechtigden die dit 

programma goed kunnen gebruiken. Ik 

hoop dat Brood en Rozen dit nog een poos 

kan blijven doen’.   

https://twitter.com/broodenrozen/status/1236730705394237443


AFRONDING

Traditiegetrouw sluiten we, Internationale Vrouwendag, af met een speech. Salima 

geeft antwoord op de vraag: Wie ben je nog als je geen baan hebt? Het antwoord 

op deze vraag is als volgt samen te vatten.

‘Het is goed te blijven bedenken dat je niet je werk bént. We zijn immers zoveel meer. 

Daar komt nog bij dat het hebben van een betaalde baan voor een deel afhankelijk is 

van toeval. Van een beetje geluk, weet je wel? Dat je net die ene warmhartige Topman 

op Internationale Vrouwendag tegenkomt. Een stevige betrouwbare kerel die oog heeft 

voor je kernkwaliteiten, solidair met je is en die je graag binnen wilt halen voor zijn 

bedrijf. Dát is onderdeel van de magie van Bijstandsvrouw date Topman. Samen zijn 

we zoveel meer dan onze banen’.

Stichtingsbestuurslid Marijs van Hoek en 

haar man genieten van de sfeervolle dag. 

Thomas Martin, Topman bij Van Tilburg Bastianen 

en de andere vrijwilligers praten nog even bij.  

Carla Moonen, o.a. D66 Topvrouw 

in de Eerste Kamer, ging bij de 

borrel met haar cursisten op 

de foto. We hebben tijdens het 

bewustzijnsprogramma genoten van 

haar workshop Sociale Etiquette.

Alle deelnemende Topmannen 

krijgen een presentje mee. We 

zijn blij dat de Topvrouwen 

Michèle Vlug en Hanneke 

Meeuwis Veldhuis aanwezig 

zijn om hun cursisten te 

bewonderen. Topman Ronald 

Luijckx is er ook.  

Melanie Koelemaij, Topvrouw bij Tempo-Team is door de presentatie 

van de ambitieuze bijstandsvrouwen geïnspireerd geraakt. Zij levert 

graag een bijdrage in de bemiddeling van de bijstandsvrouwen en 

vervult een rol binnen het bewustzijnsprogramma.

Cadeautje van Topman 

Bob van der Hulst, 

Innovation Director at 

Barry Callebaut. Alle 

gasten kregen een 

kleinigheidje mee.



EEN SPECIALE EDITIE OMDAT 2020 EEN BELANGRIJK 
JAAR IS VOOR DE VROUWENRECHTEN

Nederland heeft  allerlei Internationale VrouwenVerdragen aangenomen. Dit 
jaar bereiken verschillende Internationale Vrouwenverdragen hun jubileum. Ook 

worden deze geëvalueerd. Dit jaar worden, op mondiaal niveau, nieuwe noodzakelijke 
oplossingen voor vooruitgang geformuleerd. Landelijke vrouwenorganisaties zijn hier druk 

mee bezig. Voor ons is dit een uitgelezen kans om heel dichtbij huis directe invulling te geven 
aan deze noodzakelijke vooruitgang door bijstandsvrouwen samen met de deelnemende Leiders 

van bedrijven financieel onafhankelijk te maken.

Corona is een ongelijkheidsverdubbelaar
Financiële onafhankelijkheid is een belangrijk vrouwenrecht. Juist in de huidige crises verdienen 

vrouwenrechten en het thema gelijkheid de aandacht. Corona is een ongelijkheidsverdubbelaar. Deze crises 
legt verschillende maatschappelijke opgaven bloot, hoewel deze problemen van alledag zijn wordt ineens 
op rauwe wijze duidelijk waar het kraakt. Arme mensen worden hard getroffen. Gelukkig werken wij samen 

met CEO’s die leiderschap tonen. In lastige tijden doen ze hun belofte gestand.

Perspectief
Feministische bewustwording, de drang naar continue verandering, ontstijgen van achterstand, 

hunkerend naar vooruitgang, sociale gelijkheid en het verkleinen van maatschappelijke 
verschillen geeft de vrouwen in het veld energie en moed. Een baan betekent niet alleen eigen 

geld verdienen en zingeving hebben. Een baan betekent ook perspectief en daarmee de 
stip aan de horizon zien. Nog nooit is het bieden van perspectief voor vrouwen in 

kwetsbare situaties zo belangrijk geweest als nu het geval is. We zijn trots op 
de succesvolle resultaten en heel gelukkig met  de Topmannen dat 

zij, zoals het een échte vent betaamd, bleven staan. Aan de 
nazorgfase van deze editie komt nu eind.     



WIJ ZIJN TROTSE PARTNER VAN

Lunch gesponsord door:
RC Breda-Zuid, RC Breda,
RC Mastbos en RC Breda-Mark en Aa 


