BIJSTANDSVROUW
De Hoogtepunten op een rij!
10 topmannen en 10 bijstandsvrouwen hebben DATE TOPMAN
FOTOVERSLAG

op 8 maart 2018 een date met elkaar.
Hij heeft een sterk netwerk. Zij heeft ambitie.
En wij hebben de perfecte match!

3editiee
Jan Peter Balkenende (onze voormalige minister-president en external Senior Advisor to EY), 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).

De ambitieuze vrouwen staan klaar en
Daan van Baarsen ook.

De topmannen: Wout Jan, Anton en Raymond.

LIEFDEVOLLE SAMENLEVING IS EEN WEERBARE SAMENLEVING!

Daten met vooraanstaande mannen?
Zo gaat dat..
Op één van de mooiste romantische locaties in Breda,
in het eeuwenoude Liesbosch bij Restaurant
Boswachter, vindt een betekenisvolle blinddate
plaats. Ambitieuze bijstandsvrouwen en krachtige
topmannen zoeken elkaar op.
De sfeer is ontspannend. En wat zijn we
toch benieuwd naar elkaar.

Daar komen de dames! Met dank aan Johan Stoop
en zijn taxibedrijf Taxi Goverde voor de prachtige rit.

Bob van der Hulst en de
organisatieleden wachten

Op weg naar binnen.
Eenmaal binnen: wij zijn op zoek naar
topmannen met kansen, waar zijn die?

Even nader kennismaken voordat we écht
gaan beginnen.

de vrouwen op.

DE OPENING
Topvrouw Hille van der Kaa, Editor-inChief BN DeStem en dagvoorzitter.
Goed ingelezen, met humor brengt
ze scherpte en energie. We voelen een
fijne klik met de mensen in de zaal en
dat zorgt voor hele goede resultaten.
Go Hille!

Jolanda Hulshof opent de dag door
even stil te staan bij de betekenis
van Internationale Vrouwendag.
Ook vertelt ze: ‘Wij zijn vrouwen met
een missie. En vrouwen die een missie
hebben, hebben het niet altijd even

Corrie de Jong draagt het Brood en Rozen lied

makkelijk.’ Ook BredaNu lichtte dit

van Cobi Schreijer voor. ‘Vrouwen trekken door

onderdeel er uit.

de straten. Het gaat ook om de man z’n recht. Die
precies als al die vrouwen om de broodvraag blijft
geknecht’.

Mercedès Pas houdt een verhaal over het
doorlopen bewustzijnsprogramma. Wauw, wat
kan zij dat goed, en dat vindt de zaal ook..

OP GOED GELUK

Bij dit onderdeel staan de dames op een rij. Zij zijn net als
de andere gasten ontzettend benieuwd naar hun date. Heel
spannend allemaal hoor.

De koppels worden o.l.v. dagvoorzitter Hille van der Kaa onder luid
applaus en enorme vrolijkheid bij elkaar gebracht. We genieten ervan!

HoeraHoezee, Jolanda Hulshof ontmoet haar topman Jan Peter
Balkenende. Wat zijn ze blij met elkaar.

Meral Genc staat er trots bij nu ze weet dat
Charles van der Voort haar topman is.

Ze hebben elkaar direct gevonden:

Topman Raymond van Hattem onthaalt zijn

Corrie de Jong en Daan van Baarsen!

date heel hartelijk.

MATCHES MADE IN HEAVEN (1)
Alhoewel het proces na 8 maart tussen de koppels op dit moment (half mei 2018) nog volop gaande is, kunnen we het niet laten
om in dit FotoVerslag toch ook even de tussenstand te benoemen. Alle deelnemende topmannen komen één voor één na wat ze
beloofd hebben. Dat is dat zij onze vrouwen op weg zullen helpen met het aanbieden van kansen gericht op sociale vooruitgang
en netwerkversterking. Hun inspanningen zijn enorm en het gebaar is groot. In deze achtergrondfilm komen de verschillende
topmannen en hun ‘vrouwen’ aan het woord.

Jolanda Hulshof en Jan Peter Balkenende

Een mooi constructief koppel. Jolanda heeft verschillende
netwerkgesprekken gevoerd en is binnen de verschillende netwerken
ontzettend goed ontvangen. Er zijn enkele mooie kansen besproken. Op
dit moment is Jolanda dus nog volop bezig.

Corrie de Jong en Daan van Baarsen

Een schitterend paar. Wat is
Corrie blij met haar topman.
Op dit moment wordt er
onderzocht welke functie
Corrie binnen de Efteling
kan bekleden. We zijn heel
benieuwd.

MATCHES MADE IN HEAVEN (2)
Debbie van Nunen en Raymond van Hattem

Een complementaire koppel. Op dit moment heeft
Debbie een serie van 5 gesprekken lopen bij een
‘talentenbureau’ en de hoop is dat zij via dat netwerk
een mooie kans krijgt. Oogsten kost tijd, zaaien
overigens ook. We duimen.

Anja en Bob van der Hulst

Men zegt, dat waar een wil is, een weg is. Dat
hebben we bij deze inspirerende topman
zeker gezien. Bob heeft Anja een baan als
designer aangeboden. Inmiddels heeft Anja
een baan gevonden bij een bank.

MATCHES MADE IN HEAVEN (3)
Miriam van Haperen en Thomas Martin

Inspirerend koppel met veel daadkracht. Direct na 8 maart is Miriam
aan de slag gegaan als gastvrouw bij van Tilburg Bastianen (TB). En
dit niet alleen, met veel Liefde wordt zij door TB ontvangen. Nog
steeds gelooft Miriam niet wat haar overkomt en vraagt ze met enig
regelmaat: ‘Is het echt? Knijp eens?’. Ja, het is écht. We knijpen even.

Mercedès Pas en Bert Pauli

Op dit moment loopt Mercedès, een ongelooflijk
krachtige vrouw met dito uitstraling, stage bij
de ‘koffiebar’ (ontvangstbalie / receptie) van het
provinciehuis. Mercedès geniet van de hele fijne
sfeer en prettige collega’s.

MATCHES MADE IN HEAVEN (4)
Marion Peijen en Co Konings

Co heeft verschillende zaken uitstaan voor Marion. Ook
heeft Marion binnenkort een extra netwerkgesprek met
topman Bob van der Hulst. Wie weet kan Marion aan
de slag in de nieuw te openen fabriek van Oers United.
Allemaal kansen die geoogst kunnen worden.

Amy van de Klundert en Anton van Mansum

Amy wil dolgraag bij een sociale organisatie
aan de slag. En hij leidt er één. Anton heeft
als voorstel enkele concrete sollicitaties, maar
ook een talententest en op basis hiervan
een ontwikkelingsgesprek met de interne
loopbaanbegeleider van P&O.

MATCHES MADE IN HEAVEN (5)
Meral Genc en Charles van der Voort

Onlangs is Meral in de organisatie van haar topman begonnen
met een stage van 3 maanden op de administratieve afdeling. Ze
glinstert van geluk als ze over deze prachtige kans bij een
vooraanstaande organisatie spreekt. Bij goed functioneren kan
Meral na deze 3 maanden eindelijk, na al die jaren, aan de slag.
In dat geval een grote mooie droom die uitkomt. We wensen het
haar heel graag toe. En haar topman ook.

Tamara Milosevic en Wout Jan Wessels Boer

Prachtig koppel. Tamara loopt momenteel 6 weken stage
in het bedrijf van haar topman. Op de administratie en
klantendienst afdeling van Princess doet ze op deze wijze
relevante werkervaring op. Bij goed functioneren is er na
deze periode een serieuze kans op een baan in de logistieke
omgeving. Tamara weet dit en zij zet alles op alles om dit
binnen te halen.

MOMENT VAN AANDACHT VOOR
DE HARDWERKENDE BIJSTANDSVROUWEN

Topvrouw Marianne de Bie spreekt de
gasten toe en reikt de Getuigschriften uit.
De wethouder Werk, Inkomen en Cultuur, feliciteert
op persoonlijke wijze alle vrouwen, waaronder
Mercedès Pas.

Corrie de Jong en Marianne hebben
een gezellige interactie.

Tamara Milosevic luistert naar de wethouder
en geniet van de hele gang van zaken.

Marion geniet van de positieve waardering. Wat
ons betreft mag dit nog wel een tijdje doorgaan zo.
Ook Meral krijgt persoonlijk aandacht

De vrouwen krijgen niet alleen een getuigschrift

van de wethouder, ‘Je hebt doorgezet.

uitgereikt, ze hebben ook even een gesprek met

Gefeliciteerd’.

Marianne de wethouder. Er is interactie dus!

MOMENT VAN DANKBAARHEID VOOR
TOPVROUW MARIANNE DE BIE

Debbie van Nunen geeft Marianne de Bie namens de
vrouwen een interview cadeau. Zij dankt haar hiermee
voor haar betrokkenheid bij de vrouwenemancipatie.

Arjen Schreuder, journalist bij het NRC Handelsblad,
interviewt Marianne over haar emancipatie. Welke weg
heeft ze afgelegd op weg naar de top?

Arjen vraagt ook wat de topvrouw de vrouwen op
weg naar de arbeidsmarkt mee kan geven? Het is een
inspirerend tweegesprek. De vrouwen hebben de

Arjen Schreuder wordt voor zijn inspanningen

vragen die Arjen stelde zelf geformuleerd.

door Miriam van Haperen met een pan verse
tomatensoep bedankt, en dat vindt Arjen erg leuk.

Om het interview af te ronden geeft Corrie de Jong de wethouder
een (door ons) met de handgemaakt henna fotolijst cadeau.

AFSLUITENDE SPEECH: 2018 IS EEN VROUWELIJK JAAR!

Ook Miriam van Haperen is een vrouw
met een missie. Zij sluit de dag af met een

m van Haperen
Miria			

diepzinnige speech over het jaar 2018. 		
Ze presenteert de aanwezige topmannen,

topvrouwen en de aanwezige relaties een andere manier van kijken naar het jaar 2018. Daarbij
speelt zij met cijfers om uit te leggen dat het jaar 2018 een Vrouwelijk jaar is. Als je vanuit dit
kader naar het jaar 2018 kijkt, kun je andere dingen waarnemen en vind je misschien ook andere
oplossingen.
Terwijl Miriam de speech voordraagt is iedereen muisstil. We citeren enkele passages
uit de speech van Miriam:
‘De oude griek Pythagoras zei het al. Oneven getallen zijn mannelijk. Even getallen zijn
vrouwelijk. Even getallen zouden meer met verbinding te maken hebben en worden
volgens deze logica als vrouwelijk gezien. Oneven getallen zouden in dit geval veel
‘autonomer’ zijn en eerder geassocieerd worden met het mannelijke.
2018 is te delen door 2 en is daarmee vrouwelijk. We zitten dus in een vrouwelijk jaar,
waar het vooral mag gaan over de vrouwelijke kwaliteiten. 2018 is volgens deze
logica dus een vrouwelijk jaar.
Als we 2018 bij elkaar op tellen, dan komen we terecht bij het getal 11. De 11 is een oneven en dus een
mannelijk getal. De 11 staat onder meer symbool voor: leiderschap, hogere idealen, dienstbaarheid
aan een gemeenschap, zoals jullie vandaag door je inzet laten zien. De 11 staat ook symbool voor
bewustzijnsverhoging. 2018 is een vrouwelijk jaar dat begeleid wordt door mannelijke energie.
Hiermee hebben we ‘Bijstandsvrouw date Topman’ te pakken
Belicht tegen de achtergrond van deze symboliek, nodigt dit jaar ons uit om meer te gaan staan of
ons in te zetten voor het vrouwelijke in ons óf om ons heen. De leiders onder jullie die zich aan ons
vrouweninitiatief gecommitteerd hebben zitten al helemaal in de vrouwelijk energie van dit jaar.
Jullie hebben mijn boodschap gehoord: op jullie schouders rust een belangrijke
verantwoordelijkheid om het vrouwelijke verder te brengen. Met zoveel krachtige leiders die
vandaag bij ons zijn, kan het niet anders dan dat het gaat lukken met die prachtige missie!’

MET DE DIEPZINNIGE BOODSCHAP EN OPDRACHT VAN MIRIAM ZIJN
WE HIERMEE OOK AAN HET EIND GEKOMEN VAN DIT FOTOVERSLAG.

BLIJDSCHAP EN DANKBAARHEID
Rond half juni 2018 komt er een eind aan alweer de derde editie van ‘Bijstandsvrouw date Topman’. Wij
kijken terug op een ontzettend mooie reis. Soms zat er ook uitdagende tussenstop bij. Uitdagingen zijn
bedoelt om, zo zegt men, er sterker van te worden. Wat ons betreft hebben we onderhand genoeg uitdagingen
gehad en mag het daarmee wel klaar zijn.
We voelen intense blijdschap dat er zoveel mensen zijn die met ons mee willen werken. Hun investering is groot,
van topman Jan Peter Balkenende tot de trainers Constance en Hanneke en burgemeester Paul Depla aan toe. Maar ook
Justin Goetzee, Anton van Mansum, Ton van Abeelen, Robbert en Wanda Tax hebben zich ontpopt als onze vrienden in
de vrouwenmissie. Zij en álle andere 8 deelnemende topmannen en de topvrouwen Marianne de Bie, Hille van der Kaa,
Carla Moonen en de in totaal 14 trainers en coaches zijn op het hoogste niveau dienstbaar aan de vrouwenzaak. De
dienstbaarheid van de deelnemende mensen kenmerkt zich door uitschakeling en onthechting van eigenbelang.
Al deze mensen, waaronder ook Arjen Schreuder, Charles van der Voort en Bob van der Hulst, springen erin en doen het
toch maar. Mr. Janneke Doe van de KNR en hun Zusters Franciscanessen van Etten staan ons al vele jaren trouw bij. Nooit
hebben de Zusters ons in de kou laten staan. Wij zijn blij dat wij deelachtig geworden zijn van een groep welwillende en
vrijgevige mensen. Eigenlijk voelen zij eerder aan als vrienden of romantischer gezegd: zielsverwanten.
Met de inzet van deze mensen dragen zij allen bij aan een liefdevolle en dus weerbare samenleving. Ook als zij afwezig
zijn voelen wij hen voortdurend om ons heen. Als het nodig is zijn zij bij ons met de energie van liefde. Wij danken
ook de regisseurs van de Sociale Dienst van de gemeente Breda, waaronder Atika Badaï, Faiza Gaoui en de
leiding gevende Theo Maarhuis hartelijk.
HET MOGE DUIDELIJK ZIJN DAT WIJ IN STAAT VAN WARME DANKBAARHEID VERKEREN.

Met dank aan:

