
WIJ HEBBEN NIET STIL GEZETEN
VOOR SOCIALE DIENSTEN HEBBEN

WIJ 365 GOUDEN LESSEN GEFORMULEERD

Na de certifi cering en “De Bekroning” 

op 8 maart 2015, Internationale Vrouwendag, 

hebben we niet stil gezeten. Terwijl een 

deel van onze bijstandsvrouwen na 8 maart 

2015 de verschillende  interactieve 
Terugkomdagen
goed bezocht hebben, zaten de andere 

bijstandsvrouwen niet stil.

Van 21 mei t/m juli 2015 van Breda tot 
Groningen en via verschillende kanalen, 

hebben wij onze aanbevelingen aan
Sociale Diensten en andere

betrokkenen gepresenteerd, onze 

methode verder toegelicht en vragen 

beantwoord.

In Groningen op het voorjaarscongres van Divosa, vereniging
van managers en directeuren van Sociale Diensten, hebben Bredase bijstandsvrouwen
op 21 mei 2015 in de plenaire vergadering de “Gouden Lessen” gepresenteerd. 

FOTOVERSLAG
Impressie presentatie Gouden Lessen

voor Sociale Diensten door 
onze bijstandsvrouwen!
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René Paas, voorzitter van Divosa:
‘Ik vind het stoer dat vrouwen in 
de bijstand zelf aan de slag zijn 
gegaan en eigenhandig het beste 
programma voor henzelf vormgeven. 
Zo neem je je leven in eigen hand en 
benut je samen de kansen die zich 
voordoen’. (Uit: De Gouden Lessen).

HOOGTEPUNT

Divosa Directeur Alexandra Bartels en bijstandsvrouw
Nana Brimpong druk doende.

Voormalig minister Hedy d’Ancona:
‘Bijstandsvrouwen in de lift’. (Uit: De Gouden Lessen). 
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Naast hard werken om de Gouden Lessen breed te verspreiden werd er op het congres ook genetwerkt en dankbaarheid getoond. 

Met managers, directeuren en beleidsmakers hadden we geanimeerde gesprekken...

Bij een Bewustzijnsprogramma gericht op 

Transformatie en maatschappelijke verbinding hoort 

ook een ceremonie die geheel  in stijl is met onze werkwijze. 

De zeer gewaardeerde vrijwilligers van Brood en Rozen en 

andere bijstandsvrouwen hebben de Gouden Lessen tijdens 

het afsluitend ritueel overhandigd gekregen. 

Monique Dirven: ‘Op het congres heb ik met veel leidinggevende personen gesproken, 
ik wist niet dat zij zo makkelijk te benaderen waren. Zij behandelde mij vriendelijk en respectvol’. 

De congresgangers namen

een aantal bureauklappers mee,

ook voor hun team.



Onze praktijkervaring met betrekking tot het begeleiden van 

bijstandsvrouwen, al dan niet met een grote afstand 

tot de arbeidsmarkt, hebben we omgezet in: 

‘Ontdekkingen, Inzichten, Wijsheden, Tips en 

Aanbevelingen’, en deze “Warme Aanpak. Aanpak van het 

Hart” hebben we vastgelegd in een multifunctionele publicatie: 

Een bureauklapper die alle zintuigen prikkelt!

Jetta Klijnsma, staatssecretaris van Sociale 

Zaken en Werkgelegenheid hebben wij op 

het Divosa Congres ontmoet en met veel vreugde 

nam ze de Gouden Lessen in ontvangst, ze zei dat 

ze erg benieuwd was naar wat we geschreven 

hebben en de bureauklapper goed te zullen lezen.

Ook de Vaste Kamercommissie Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid hebben wij onze bureauklapper 

aangeboden.  

We hebben de Gouden Lessen ook in de maatschappij bij
andere succesvolle vrouwen onder de aandacht gebracht.

Bij een regio overleg van managers hebben we de inzichten
over het voetlicht gebracht... zie ze aandachtig luisteren!   

Dankzij het doorzettingsvermogen van de bijstandsvrouwen kon het Bewustzijnsprogramma
gericht op persoonlijke transformatie en netwerkversterking voltooid worden. Vrouwen, bedankt!
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Doel van het presenteren van onze “Gouden Lessen” is 

meerledig. In Breda hebben we geconstateerd dat 

het introduceren van een Bewustzijnsprogramma voor 

bijstandsvrouwen tot prima resultaten heeft 

geleid. We wensen andere Sociale Diensten ook een 

dergelijke aanpak toe en daarom hebben wij de 365 Lessen 

geformuleerd, ter inspiratie en implementatie 

voor Sociale Diensten. 
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De “Gouden Lessen” van 

stichting Brood en Rozen 

zijn ‘Out-of-the-box’ en 

innovatief. 

Bij onze stand konden wij rekenen op bezoekers die 
geïnteresseerd waren, ze lieten hun gegevens achter.

Bij onze presentatie was ook de directeur van 
het ‘Werkplein West-Brabant’ aanwezig.
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De samenwerking is volbracht.
We kijken terug op een

schitterende reis, ongekend. 

Ook voor klantmanagers en hebben we
onze Gouden Lessen gepresenteerd.
Er werden goede vragen gesteld. 
Ook ontstond er een goed gesprek. 
Klantmanagers zijn vooral geïnteresseerd 
in programma's die praktisch zijn en 
direct toegepast kunnen worden. 
Met de  BKV (Beroepsvereniging voor 
Klantmanagers) hebben we ook een 
gesprek gehad over onze Gouden Lessen 
en mogelijkheden om deel te nemen 
aan het congres. 

Clusterdirecteur 
Maatschappelijke Zaken, 
Harry Wieringa wilde 
enkele exemplaren 
meenemen.
Hij zei de bureauklappers 
aan zijn 3 teamleiders 
uit te zullen delen en te 
bespreken tijdens het 
teamoverleg.

Gijsbert van Herk, interim gemeentesecretaris 
van de gemeente Breda, noemt 
Brood en Rozen ‘een Schitterend resultaat’. 

Leida Rasing, secretaris bij Divosa en
directeur van de Sociale Dienst ‘s Hertogenbosch, 
kwam een bureauklapper halen.
Leida certifi ceerde op Internationale
Vrouwendag 8 maart 2015 bijstandsvrouwen.

Solidariteitsbijdrage van de gezamenlijke 
religieuzen in Nederland via KNR, PIN.

Bruno Bruins, bestuursvoorzitter UWV, heeft een inspirerende 
bijdrage geleverd aan onze bureauklapper. Bruno Bruins is 
gecharmeerd van onze aanpak. De bestuursvoorzitter brengt 
ons in contact met beleidsmedewerkers van het UWV.    

Met bijzondere dank aan onze partners en sponsors. Mede dankzij hen konden wij het project ‘Brood en Rozen, voor en door bijstandsvrouwen’ uitvoeren:    


