FOTOVERSLAG
8 topmannen en 8 bijstandsvrouwen
hebben op Internationale Vrouwendag,
8 maart 2017 een blind date.

BIJSTANDSVROUW
DATE TOPMAN

Wij hebben lef en zij hebben een sterk netwerk!

Wim van de Donk (Commissaris van de Koning van Noord-Brabant), Ton van Abeelen (Regioleider Zuid, Deloitte),
Jacques van den Broek (CEO, Randstad), Justin Goetzee (Algemeen Directeur, NAC), Hans Janssen (CFO, Mediq),
Peer Swinkels (Chief Commercial Officer, Bavaria), Cees Vermeer (Gemeentesecretaris, Gemeente Breda), Gijs van
Wermeskerken (KNO-Chirurg, Amphia).
Bijstandsvrouwen en topmannen

Nikkie van Vliet en Imane Khallad

DO SMALL THINGS WITH GREAT LOVE, DE HOOGTEPUNTEN OP EEN RIJ.

Daten met Commissaris van de Koning?
Ja, bij Brood en Rozen kan dat.
Kijk zelf maar.
Het Begin...
Op een van de mooiste locaties in Breda, in het
eeuwenoude Liesbosch bij restaurant Boswachter,
vindt de blinddate plaats.
De sfeer is ontspannend. En wat zijn we
toch benieuwd naar de datende koppels.

Willem gaat voor ons op z’n
knieën. Vuurtje gaat branden,
laat de gezelligheid maar
beginnen.

En hier zijn we dan, we hebben lang naar deze dag
uitgekeken. Wat zijn we toch benieuwd naar elkaar.

Hille van der Kaa,
Editor-in-Chief BN DeStem,
inspirerende dagvoorzitter.
Met humor en het stellen van
de juiste vragen wist ze de
hoge heren te prikkelen om
met een goed resultaat voor
de dag te komen.
Hille, fantastisch gedaan!

ZIE ZE SPEECHEN!
Nadat de dagvoorzitter
de hoge heren en de
bijstandsvrouwen welkom
heeft geheten trakteren 2
van onze mooie dames ons op
een mooie speech. Jennifer
Albertus trapte af met
een inspirerende speech
over de betekenis van
Internationale Vrouwendag.

Ook Nikkie van Vliet beschikt over de nodige
speechkwaliteiten. Zij houdt een warm verhaal over het
doorlopen bewustzijnsprogramma. En we luisteren
allemaal heel goed naar wat ze te vertellen heeft.

Op Goed Geluk! Zal het de topmannen
lukken hun date te herkennen? Het blijft
een spannende klus maar wel ontzettend
gezellig om te zien.

NA DE INSPIRERENDE SPEECHES DAN NU TIJD VOOR DE
DATENDE KOPPELS EN HUN MOOIE OOGST!
Nikki van Vliet en Wim van de Donk

Dolgelukkig is Nikki dat ze gekoppeld werd aan de Commissaris van de Koning. Direct op 9 maart ging Wim van de Donk aan de
slag voor Nikki om haar op weg te helpen met kansen op de arbeidsmarkt. Op korte termijn heeft ze al enkele slagen gemaakt
en haar netwerk versterkt. Inmiddels heeft Nikki stage gelopen op het provinciehuis als gastvrouw en ook heeft ze ervaring
opgedaan bij Uitvaartcentrum DELA. Per 15 mei 2017 begint Nikki met een stageplaats bij de vooraanstaande cateraar Hutten!
En daarna kan zij eventueel in een baan bij Hutten aan de slag. Zo veel moois, we durven het bijna niet te geloven..

UCCE

Imane Khallad en Ton van Abeelen

Zij betekenen ook al iets voor elkaar. Topman van Deloitte Ton van Abeelen biedt Imane verschillende
kansen op vooruitgang. Komende periode gaat zij eerst via een stageplaats ervaring opdoen en

bij een positieve indruk kan zij daarna bij deze vooraanstaande organisatie uitstromen in een leuke
baan. Wie had dat nou ooit kunnen bedenken? Mooier kunnen we het niet maken!

DE ANDERE DATENDE KOPPELS EN
HUN STERKE NETWERKEN
Jennifer Albertus en Jacques van de Broek

Topman van Randstad Jacques van de Broek wist direct wie
zijn date was, hij deed het ook erg leuk en dat zorgde voor de
nodige hilariteit. Jennifer loopt komende 2 maanden stage bij
Randstad en vandaar uit wordt de volgende stap gezet richting
de arbeidsmarkt. We hebben veel waardering voor de stappen
die Jennifer maakt, ze komt van ver.

Angelique Schummelketel en Justin Goetzee

Een fijne kennismaking. Angelique heeft het getroffen met
zo’n sociaal bewogen NAC topman als Justin. De date klopte
als een bus en beide hebben een informatiemiddag van
Surplus bezocht. Na het afleggen van een examen weten we
of het Angelique gelukt is om door te stromen naar een leuke
baan in de zorg. We duimen!

OOK HIER TOPMANNEN MET VERBINDINGSKRACHT
Brenda Loep en Hans Janssen

Al bij binnenkomst hoopte CFO van Mediq, Hans dat Brenda zijn date
zou zijn. En dat had Hans goed gezien. Het koppel klikte erg goed met
elkaar, alsof ze elkaar al jaren kennen. Het goede nieuws is dat Brenda
eind april is begonnen met een hele leuke baan! Ze kreeg niet 1 baan
aangeboden maar 3 banen. Brenda: ‘Na lang in uitzichtloze situatie te
zitten is dit erg fijn’. We wensen Brenda alle Geluk en Liefde toe.

Diana van Loon en Peer Swinkels

Een gezellige match en beide hebben een leuke klik met elkaar. Diana
voelt zich begrepen door topman Peer. Bij zo’n mooi bedrijf als Bavaria wil
zij graag het werken opstarten en Peer onderzoekt ondertussen ook nog
andere mogelijkheden. In ieder geval zijn beide erg druk met het uitzetten
van verschillende lijntjes. Diana kan niet wachten om te beginnen met haar
felbegeerde stageplaats.

NIEUWE DEUREN DIE OPENGAAN..
Majorie van Riel en Cees Vermeer

Alsof ze elkaar al jaren kennen: een natuurlijke match. Majorie
is erg blij met de hulp van Cees. Topambtenaar Vermeer (grote
baas van de ambtenaren) heeft het CV van Majorie geupdate
en voert ze gesprekken op het stadhuis om te onderzoeken
welke kansen er voor haar zijn. Als het goed is begint ze met een
stageplaats en uiteindelijk is het haar droom om in het sociale
werk een baan te vinden.

Rebecca Borgwit en Gijs van Wermeskerken

Topman Gijs is ontzettend druk met het verkennen van
verschillende mogelijkheden voor Rebecca. Hij heeft
voor haar verschillende organisaties gebeld om een
gecertificeerde stageplaats te regelen met uitzicht op
serieus perspectief. Op dit moment is Gijs bezig met
het regelen van een eventuele leerling-werknemerovereenkomst. Ook Rebecca legt een examen af.

FEESTELIJKE STEMMING!

Wethouder Marianne de Bie overhandigd
de welverdiende Getuigschriften aan de
hardwerkende bijstandsvrouwen!

Het behalen van de finish was voor
ons allen een grote opgave en wat
een feest zeg toen we inderdaad
de finish behaalden! De wethouder
lanceerde op Internationale
Vrouwendag haar Uitvoeringsplan
Participatie, tijdens haar speech
vertelde zij erover. En zie ons
gefocust kijken en luisteren!

Rebecca Borgwit heeft namens ons allen
de wethouder met een zelfgemaakte
schilderij bedankt voor haar medewerking.
Marianne de Bie, dank je heel hartelijk dat
je bij ons was!

We genoten niet alleen van de Hoge Dame en
de bijstandsvrouwen. Buikdanseres Gadisha
(Brenda Lensing) danst de sterren van de hemel.
En we dansen met haar mee. Sensueel, warm en
hilarisch. Khadija was jarenlang buikdansdocent
en heeft veel vrouwen getraind om hun
vrouwelijkheid te hervinden. Haar ‘trillende
buiktrucjes’ zijn indrukwekkend. Gadisha, dank
je wel voor zoveel moois.

BEDANKT, LEIDERS UIT DE 21STE EEUW!

Imane Khallad in haar DankSpeech, ‘Wij zien jullie als mensen die buiten de gevestigde
kaders naar nieuwe oplossingen kijken, leiders van de 21ste eeuw worden zulke mensen
ook wel genoemd. Dit zijn mensen die werken op basis van vertrouwen en zij geloven in
duurzaamheid. Voor ons zijn jullie zulke leiders. In tegenstelling tot de 20ste eeuw vraagt
deze eeuw om ander type vorm van leiderschap’.

Carla Moonen dacht aan ons, een tweet
van haar op 8 maart, ‘Op internationale
vrouwendag wens ik alle vrouwen
die meedoen aan @broodenrozen veel
succes toe’.

Marga Miltenburg van
ZijSpreekt, is al jaren onze
trouwe bondgenoot en
leermeester op het gebied
van spreken in het openbaar,
Marga trainde deze kanjers!

De topmannen kregen voor hun inzet een
vredesduifje mee. Speciaal voor onze
gasten gingen we naar de veiling om verse
olijftakken te kopen. Majorie van Riel legde
uit waar de symboliek van de duifjes voor
staat.

NAGENIETEN VAN EEN HARTVERWARMENDE DAG

Eén en al
racht!
verbindingsk
ij de
Voorbij, voorb
ders.
gevestigde ka
Voorbij..

Kijk eens. Mario Huibers en Sandra van Sommeren, even
bijpraten. Ze hebben eerder onze vrouwen getraind. En
Imke van Gasselt was er namens NL2025 ook bij. Cool!

Geboeid luistert Wim van de Donk
naar 2 bijstandsvrouwen,
Nikki van Vliet en de andere
kanjer Diana van Loon.

Wat zijn zij voor gezelligs aan het bespreken?

NEE, NEE, ...
...WIJ ZIJN NOG NIET KLAAR!
Op 8 maart 2017 kregen we een leerzame uitnodiging van Wim van
de Donk. De Commissaris nodigde ons uit voor een rondleiding op het
provinciehuis. Op 20 april 2017 was het zo ver. We kijken terug op een
inspirerende middag. Tweede editie van Bijstandsvrouw date Topman
ronden wij in formele zin af op 1 juni 2017. Op dit moment zijn we nog
bezig met de nazorgfase, dit betekent dat we het bewustzijnsprogramma
op een rustige manier, aan de hand van een groeimodel, afbouwen.

MOOIE OOGST

ALLE LOF VOOR JULLIE
We hadden nooit gedacht dat we zo ver zouden komen met ‘Bijstandsvrouw date Topman’. We voelen
ons rijk en gezegend. De haven is in zicht. De tweede opdracht, de nazorgfase, is weer bijna voltooid! Het
werken met vrouwen zien we als onze opdracht. Een soort van ‘roeping’. Een missie waar we niet om heen kunnen.
De aantrekkingskracht is enorm. En daarom houden we er ons hart en hoofd bij.
We kijken terug op een hele mooie reis. De ontmoeting met NL2025 is inspirerend. We zijn dankbaar dat we zoveel
ongelooflijk mooie liefdevolle mensen op ons pad tegen gekomen zijn. Om een van de mooie vrouwen, Brenda Loep, te
citeren, ‘Ik ben dit niet gewend. Ik wist niet dat het kon’. In geestelijk opzicht voelen we ons enorm rijk.
Het doorlopen van een bewustzijnsprogramma is geen grap. Voor externen niet altijd waar te nemen, maar er komt
enorm enorm veel bij kijken omdat het om maatwerk vraagt. Het programma is ook nog eens intens en diepgaand. Het gaat
ergens over en vraagt niet alleen om deskundige mensen, maar het vraagt ook om ervaren mensen. Professionals die
weten wat ze doen. Gelukkig hebben we altijd onze geformuleerde doelen kunnen behalen, dankzij trainers die het niet
voor het geld deden maar voor het Hoger Doel als Ideaal. Met hen hebben we, ten dienste van onze vrouwen, een
enorme betrouwbare liefdesveld gecreëerd waardoor we kunnen doen wat we doen.
Anton van Mansum, topman bij Surplus, dank je wel voor al het goede door de tijd heen. Justin Goetzee, topman bij NAC
en voorzitter van Vitale Samenleving NL2025, danken we zeer voor zijn royale hulp. Wethouder Marianne de Bie,
dank je hartelijk voor de samenwerking, we hebben je liefde voor het werk gevoeld. De regisseurs, Atika Badaï en
Faiza Gaoui, van de Sociale Dienst danken we heel hartelijk voor hun enorme inzet.
We zijn bij de afronding aangekomen.
Onze grote Dankbaarheid gaat uit naar al onze trainers en coaches die
het werk deden. Zonder Anna, Annelies, Arjen, Carla, Claudia, Constance,
Els, Hanneke, Klazien, Marga, Marianne, Mario, Meike, Miriam, Sandra,
Selma, Simon, Suzanne, Wout Jan en Yvette,
was ‘Bijstandsvrouw date Topman’
moeilijk te realiseren geweest.

Met dank voor de samenwerking:

