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BIJSTANDSVROUW

DATE TOPMAN

8 maart 2019
Internationale Vrouwendag 

Emancipatie van deze tijd 

Topmannen maken op uitzonderlijke wijze 

het verschil 
4 e

editie

Winnaar van de landelijke Ab Harrewijn Prijs.  
Hiermee is steun en erkenning verkregen voor
de maatschappelijke relevantie van het initiatief,
en waardering voor onze samenwerkingspartners.

https://www.broodenrozen.nl/liefdevol/abharrewijnprijs/winnaar/


Praktische informatie

Programma

Bijstandsvrouw date Topman
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Bijstandsvrouw date Topman
Vooraanstaande topmannen met oplossingen! 8 sociaal gedreven topmannen uit de publieke en private 
sector worden op Internationale Vrouwendag aan 8 ambitieuze bijstandsvrouwen gekoppeld. Door 
hun inzet krijgt solidariteit en emancipatie een nieuw jasje. Op een hele tastbare manier helpen de 
topmannen onze vrouwen met hun ambities. Zij creëren op deze wijze sociale vooruitgang. In aanloop 
naar de blinddate doorlopen de 8 vrouwen een bewustzijnsprogramma, zij hebben hiermee hun agenda 
voorbereid. Gebracht in een limousine zullen zij, in een prachtige omgeving, de topman inspireren  
haar kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Een spannende opdracht. Naast netwerkdeling en elkaars 
wereld leren kennen, zullen tijdens het feestelijke programma onder leiding van de dagvoorzitter  
Wijnand Nijs concrete vervolgafspraken worden gemaakt. We zijn trots dat mr. Nol Vermolen, President 
van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, aanwezig is.

De Algemeen Directeur van de Provincie Noord-Brabant, Marcel van Bijnen, komt ons samen met de 
volgende topmannen versterken: 

Bas Alblas: CEO Lamb Weston / Meijer. Edwin van Beek: Directeur / Eigenaar Citroën van Beek. 
Rijn Broere RA: Partner Deloitte Breda. Pierre Hobbelen: Directeur / Bestuurder Thuisvester. 
Edwin Schaap: Algemeen Directeur Payper. Huub Verheijen: CEO Alvero. 
Robert van der Waal: Deputy President Samsung SDS Smart Logistics.

Programma
12:30 Inloop
13:00  Opening door de dagvoorzitter Wijnand Nijs, Hoofdredacteur van BredaVandaag.nl 
13:10  Inspirerende bijstandsvrouwen aan het woord 
13:20  Op Goed Geluk! De blinddate
13:30  Netwerklunch: Hier worden zaken gedaan! 
15:00  Inspiratie, i.h.k.v. Vrouwelijk Leiderschap (verrassing) 
15:10 Datende topman uit 2018, Thomas Martin, CEO bij Van Tilburg-Bastianen deelt zijn ervaring 
15:15  Koppel presenteert o.l.v. de dagvoorzitter het resultaat van de netwerklunch 
15:45  Uitreiking Getuigschrift door Hedy d’Ancona, Feminist en voormalig Minister 
 van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur 
16:10  Ambitieuze bijstandsvrouwen overhandigen ‘De 8 geboden uit de bijstand’ aan Boaz Adank,   
 Wethouder Economie, Werk en Inkomen Gemeente Breda
16:30  Mieke van Nistelrooij verzorgt een afsluitende speech over ‘Gelijkheid als vertrekpunt’ 
16:45  Netwerkborrel
18:00  Einde netwerkborrel 

Praktische informatie
De bijeenkomst is uitsluitend voor de gasten die op de gastenlijst staan. Bij de ingang wordt de badge 
overhandigd. De gasten melden zich bij Restaurant Boswachter Liesbosch, Nieuwe Dreef 4. Navigeer (!) 
naar 4839 AJ Breda (locatie ligt diep in het bos).
 
Voor eventuele vragen neem contact op met Betty de Vries via info@broodenrozen.nl 
of kijk op www.broodenrozen.nl

mailto:info%40broodenrozen.nl?subject=
http://www.broodenrozen.nl


Met dank aan onze partners / sponsors  
voor de samenwerking:

 Vriendschap maakt dat geluk wordt verdubbeld en verdriet gedeeld.

Adviseurs, lotgenoten van het hart, bedankt:
Ton van Abeelen, Justin Goetzee, Thomas Martin, Danielle Muller.

Vrienden uit de Denk en DoeClub
van Brood en Rozen.



De opdracht

Wij dragen ons werk op aan de vrouwen in het veld,
Met het lot van onze zusters in het oog, buigen wij,

Gesterkt door alle wisselende seizoenen en kringlopen van het leven.


