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BIJSTANDSVROUW

DATE TOPMAN

8 maart 2018
Internationale Vrouwendag 

Ook onze vrouwen verlangen van de kansen 
in het leven hun deel!

Hij heeft een sterk netwerk. Zij heeft ambitie.

En wij hebben de perfecte match! 
3e
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Praktische informatie

Programma

Bijstandsvrouw date Topman
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Bijstandsvrouw date Topman
10 vooraanstaande topmannen uit de private en publieke sector helpen op deze 
inspirerende dag in Breda 10 bijstandsvrouwen bij hun emancipatie. In aanloop 
hiernaar toe bereiden deze vrouwen hun persoonlijke agenda voor, door een intensief 
bewustzijnsprogramma te doorlopen. Beslagen ten ijs zullen zij, gebracht in een limousine, 
in een sfeervolle ambiance de topman uitdagen zich met zijn netwerk in te spannen haar 
kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Naast netwerkdeling en bewustzijnsgroei, is er op 
deze dag ook gelegenheid om onder bezielende leiding van dagvoorzitter Hille van der Kaa, 
elkaar out of te box te ontdekken.

Onze voormalige minister-president en external Senior Advisor to EY, Jan Peter Balkenende, 
komt ons samen met de volgende topmannen versterken:

Daan van Baarsen (Financieel directeur, Efteling),  Raymond van Hattem  
(HR directeur, ProRail), Bob van der Hulst (General Manager, Barry Callebaut),  
Co Konings (COO, van Oers United), Anton van Mansum (Bestuursvoorzitter, Surplus),  
Thomas Martin  (CEO, Van Tilburg-Bastianen Groep B.V.), Bert Pauli  
(Gedeputeerde, Economie en Internationalisering), Charles van der Voort,  
(Hoofdofficier van Justitie bij regioparket Zeeland-West-Brabant),  
Wout Jan Wessels Boer (CEO, Princess).

Programma
12:30   Inloop
13:00   Opening door dagvoorzitter Hille van der Kaa, Editor-in-Chief BN DeStem
13:15   Inspirerende bijstandsvrouwen aan het woord 
13:30  Op Goed Geluk! De match
13:50  Netwerklunch: Hier worden zaken gedaan!  
15:00  Koppel presenteert o.l.v. de dagvoorzitter resultaat van de netwerklunch
15:40  Uitreiking Getuigschrift door Marianne de Bie, wethouder Werk, Inkomen en Cultuur  
16:00   Arjen Schreuder, journalist NRC Handelsblad, zal ons verrassen met een cadeau
16:30  Afsluitende speech door bijstandsvrouwen, het thema is ‘2018’
16:45  Netwerkborrel  
18:00  Einde netwerkborrel 

Praktische informatie
Bijeenkomst uitsluitend voor genodigden. Genodigden kunnen zich op 8 maart 2018
melden bij Restaurant Boswachter Liesbosch, Nieuwe Dreef 4, -navigeer (!) naar 4839 AJ- Breda. 
 
Bij de ingang wordt de badge overhandigd. Voor eventuele vragen neem contact op met 
Betty de Vries via info@broodenrozen.nl of kijk op www.broodenrozen.nl



Wij houden veel van je: 

Ton van Abeelen, Atika Badaï, Marianne de Bie, Faiza Gaoui, Justin Goetzee, 
Anton van Mansum, Robbert en Wanda Takx.

Bedankt voor het ter beschikking stellen van ‘zo veel’.

Met dank aan onze partners en/of sponsors  
voor de samenwerking:

Internationale Vrouwendag in aanwezigheid van Paul Depla, burgemeester gemeente Breda.

Dank aan NL2025 netwerk

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


