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Topmannen helpen op Internationale Vrouwendag bijstandsvrouwen op weg

Daten met de burgemeester
Extra kansen voor
vrouwen in de
bijstand? Een blind
date met topmannen
kan daaraan
bijdragen.
door Edine Wijnands
BREDA.

A

nja de Jongh heeft
35 jaar werkervaring, waarvan 22
jaar in het buitenland. Ze spreekt
vloeiend Spaans,
Portugees en nog een aantal talen.
Toch zit ze al meer dan twee jaar
in de bijstand. Het lukt haar maar
niet een baan te vinden.
Precies om die reden volgde ze,
samen met zeven andere bijstandsvrouwen, een speciaal bewustzijnsprogramma bij de Bredase stichting Brood en Rozen uit
Breda. Die helpt hen zo kansen te
creëren op de arbeidsmarkt.
Initiatiefneemster is Nora Kasrioui. Ooit was zij zelf werkzoekend en ontdekte hoeveel zij had
aan een netwerk van vrouwen in
dezelfde positie.
Geïnspireerd op de New Yorkse textielarbeidsters die op 8
maart 1908 staakten en ‘bread and
roses’ eisten, richtte ze (samen
met anderen) de stichting op. Die
maartse dag in 1908 staat te boek
als de eerste vrouwenstaking. Het
was het begin van de Internationale Vrouwendag, die jaarlijks op 8
maart, gisteren dus, plaatsvindt.
Kasrioui: „Bread and Roses
stond symbool voor twee zaken.”
Brood voor financiële rechtvaardigheid, rozen voor persoonlijke
aandacht. „En precies daarop is
ons programma gericht.”
Met een ‘zacht’ deel, waar vrouwen werken aan hun zelfbewustzijn, een balans zoeken in zichzelf, sterker worden. En een ‘hard’
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Mannen als Jan Bonjer,
hoofdredacteur van het
Financieel Dagblad en
Joris Toonders, ceo van
Yonego gaven tips
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Tijdens de blinddate
denken de topmannen
na over wat zij kunnen
doen om de vrouwen
op weg te helpen

Vrouwendag
Paul Depla (boven) met ‘date’ Anja de Jongh. Gerard Pabst, directeur Horeca Architecten praat verderop met Shurley. foto’s Joyce van Belkom/het fotoburo
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deel, waarin zij leren zich te profileren op de arbeidsmarkt.
Een programma dat gisteren
een climax beleefde. In restaurant
Boswachter Liesbosch hadden de
acht deelnemende bijstandsvrouwen een ‘blinddate’. En niet zomaar één. Tegenover hen aan tafel
schoof een man met een maatschappelijke toppositie.
En zo zat Anja de Jongh opeens
met niemand minder dan de Bredase burgemeester Paul Depla aan
tafel. Hij legde onmiddellijk de
vinger op de zere plek. Want al
heeft De Jongh nog zoveel werkervaring, een heel duidelijk specialisme heeft ze niet. Weliswaar volgde ze twee opleidingen, maar haar
diploma’s haalde ze ruim twintig
jaar geleden. En dan zit haar leeftijd, 52 jaar, ook niet mee.
Depla adviseerde: „Specialiseer
je, volg een extra opleiding.” Om

zich onmiddellijk tot Paul Rüpp
te wenden, de bestuursvoorzitter
van Avans die even verderop met
zijn blinddate Yvon aan tafel zat.
Want een vrouw met zoveel buitenlandse werkervaring, past die
niet bij uitstek bij een internationaal opleidingsinstituut als
Avans? En inderdaad. Rüpp dacht
niet lang na. Want laat Avans nou
binnenkort samen met partners
uit Brazilië in Breda een groot congres houden over biobased economy. „Ik stel voor dat u daar
komt”, zei Rüpp tegen De Jongh.
„Het is een uitgelezen kans om
mensen te leren kennen die u verder kunnen helpen.” Mensen die
wellicht potentie zien in haar internationale werkervaring en enorme talenkennis.
En zo gebeurde precies wat
Brood en Rozen gehoopt had met
de bijeenkomst. „We kozen voor

de koppeling met topmannen,
juist ook vanwege hun netwerken. Vanwege de mogelijkheid die
zij de vrouwen kunnen bieden
om verder te komen”, legde Kasrioui uit. Zo vulde haar organisatie de Internationale Vrouwendag
gisteren in, zoals die is bedoeld:
„Om vrouwen een echte kans op
vooruitgang te bieden.”
En? „Ja”, voegt Saskia Noorman-Den Uyl, voormalig politica
en bestuursvoorzitter van stichting Opzij, eraan toe. Zij presenteerde de bijeenkomst: „Ook om
elkaars wereld te leren kennen.”
Want er zijn nogal wat topmannen die er geen flauwe notie van
hebben wat het is om een bijstandsvrouw te zijn. En uiteindelijk is een echte volwaardige emancipatie alleen maar mogelijk als
ook mannen bereid zijn hun
steentje bij te dragen.

