
Maatschappelijk initiatief levert Nieuwe Verbindingen 

Bijstandsvrouw Date Topman, op Rabobank RelatieDag 

met InspiratieFilm!

HIER ZITTEN WE OPTE WACHTEN!

Een cadeau van de Rabobank

Op 8 maart 2016, Internationale Vrouwendag, kregen wij van 
de directievoorzitter van de Rabobank, Nico Zevenbergen, 
een mooi cadeau: een uitnodiging om te netwerken met 
ondernemers. Co-creatie met het bedrijfsleven en de 
gemeente is een belangrijke oplossing voor oude problemen. 

Zijn cadeau aan ons was een inspiratiefilm van ‘Bijstandsvrouw 
date Topman’ en presentatie van onze krachtige vrouwen, 
voor minimaal 450 ondernemers op de Rabobank RelatieDag, 
27-06-2016. We hebben niet alleen ons verhaal gedeeld, maar 
ook nieuwe verbindingen gelegd. 

Bekijk hier de Inspiratiefilm

www.broodenrozen.nl

CO-CREATIE!

https://youtu.be/jYeAvGKqZQE
https://youtu.be/jYeAvGKqZQE


Maar eerst ...
de generale repetitie

Met Marga Miltenburg van ZijSpreekt hebben we 
op 14-06-2016 de Inspiratiefilm voorbereid, het was 
zoals altijd weer leerzaam. Een vrolijke boel. 

Burgemeester Paul Depla, van de gemeente Breda,
zocht ons op in het trainingslokaal van Brood en Rozen.

We hadden een ontspannen gesprek met
elkaar en met de mannen van Dutch Visuals.

De Filmdag!

Natuurlijk wilden wij ook nog even graag een groepsfoto.

Burgemeester, bedankt! Burgemeester, bedankt! 

Maar eerst ...
de generale repetitie

De Filmdag!



Nico Zevenbergen, op de filmdag in 

ons trainingslokaal bijpraten, en dan

op de film en op de foto

Een van onze voormalige bijstandsvrouwen, 

Irene, laat Nico haar werkplek zien. Zij werkt als 

managementassistente bij de Sociale Dienst Breda. 

Irene met haar topman, Nico Zevenbergen,

op 8 maart 2016 hadden ze samen een blinddate.  

De Filmdag!De Filmdag!



Dagvoorzitter van de Rabobank, Sandra Verhoeven, 

stelde ons voor aan de 450 aanwezige ondernemers 

in de zaal. Nadat de inspiratiefilm getoond werd aan 

de zaal werden alle vrouwen naar voren gevraagd.

Nico Zevenbergen hield een prachtige speech over 
ondernemen en nodigde de ondernemers uit met al 
onze werkzoekende vrouwen te netwerken.

Oprichter Nora Kasrioui vertelde over de doelstelling van het 
project: ‘Bijstandsvrouw date Topman’. ‘Ondernemers zijn net 
als wij sociaal maatschappelijk betrokken, ook daarin vinden we 
elkaar’, aldus Nora. 

Van de 8 vrouwen hebben 4 vrouwen de zaal 
toegesproken, het optreden was sterk! 

Anja de Jongh, was gekoppeld aan Paul Depla. 
Zij vertelde over haar talenknobbel, ze spreekt 
maar liefst 6 talen.  En heeft een creatief idee 
om aan de slag te gaan als rijdende masseur. 
Een opdrachtgever heeft haar hier ook voor 
benaderd.

Netwerken met

ondernemers.

Nieuwe Verbindingen...

dé Presentatie! 
Nieuwe Verbindingen...

dé Presentatie! 



Gabrielle Willems, was gekoppeld aan Joris Toonders,
zij sprak enthousiast en sprankelend sprak over het doorlopen bewustzijnsprogramma. 

Yvon Nuijten senior HRM-er, was gekoppeld aan Paul Rupp, zij geeft aan op zoek te zijn naar 
HRM-Opdrachten, momenteel heeft ze bij uitgeverij Blink ook een HRM-opdracht lopen. 

Nicolette Kroet vertelde over haar ervaring met Jeroen van Glabbeek en ook wat de samenwerking haar 
opgeleverd heeft. Ze is erg gelukkig met het uitbreiden van haar netwerkcontact. 



Bestuursvoorzitter van Rabobank Nederland, 
Wiebe Draijer, complimenteerde ons 

maatschappelijk initiatief.  

Namens ons allemaal dankte Nicolette Kroet 

enkele mensen die van  betekenis zijn geweest 

voor ons project, waaronder de 8 topmannen!

Topmannen, bedankt! 

Jan Bonjer Paul Depla

Gerard PabstNico Zevenbergen
 Paul Rüpp Joris Toonders

Jeroen van Glabbeek

Jac van Dorst 

Onze vrouwen kregen applaus van de ondernemers en prachtige bloemen van de Rabobank.

Topmannen, bedankt! 



www.broodenrozen.nl

Roger Speck, manager van de Sociale Dienst, werd 

door Nicolette gecomplimenteerd: ‘Ambtelijke 

organisatie weten we, zijn niet altijd even makkelijk. 

Dankzij jouw flexibele inzet konden wij ook onder 

moeilijke omstandigheden toch innovatief werken’. 

Ook Faiza Gaoui en Atika Badaï werden in het 

zonnetje gezet. Nicolette vertelde: ‘Voor ons zijn 

jullie moderne ambtenaren die in kansen denken. 

Jullie inzet hebben wij ervaren als het fundament 

onder deze samenwerking’. 

MODERNEAMBTENAREN’

Dagvoorzitter Sandra Verhoeven werd bedankt voor 
haar professionaliteit. Nicolette vatte de uitnodiging 
van Nico Zevenberg in haar dankwoord als volgt 
samen: ‘De samenwerking met jou is voor ons van grote 
betekenis. Dank je wel dat je ons deze plek en de film hebt 
gegund.  Daarmee help je ons weer een stap vooruit de 
maatschappelijke ladder op. En dat is nou net waar we 
op zitten te wachten’. 

STAP OMHOOG OP DE

MAATSCHAPPELIJKE LADDER

‘Van grote betekenis’ 
‘Van grote betekenis’ 


