Emancipatie Expertise Centrum Tilburg

Onderwerp:
Uitnodiging ‘Kracht on Tour Tilburg’ Solutions Salon op 1 december 2016

Beste genodigde,
Met plezier nodigen we u van harte uit voor de Solutions Salon, een netwerkwerkbijeenkomst met
professionals uit diverse Midden-Brabantse gemeenten, welzijnsorganisaties, onderwijsinstellingen,
bedrijven, vrouwennetwerken en maatschappelijke en vrijwilligersorganisaties. Dit ter voorbereiding van
het grote ‘Kracht on Tour Tilburg’-event op donderdagochtend 19 januari 2017, waarvoor u later een
uitnodiging ontvangt. Kracht on Tour koppelt vrouwen aan bedrijven of instellingen die betaalde banen of
vrijwilligersplekken aanbieden, of bijvoorbeeld trainingen of een bedrijvenbezoek verzorgen.
Op 1 december gaan we op informele wijze met elkaar in gesprek over het bevorderen van economische
zelfstandigheid van vrouwen in de regio Tilburg. Naast maatschappelijke organisaties die vrouwen
activeren, nodigen we met name bedrijven in de regio Tilburg uit die een vrouwvriendelijk personeelsbeleid
voorstaan. Kracht on Tour Tilburg biedt de mogelijkheid om dit op positieve wijze zichtbaar te maken!
Vragen die bijvoorbeeld aan de orde komen, zijn:
Wat doet uw organisatie al of wat kunt u doen om de financiële positie van vrouwen in de regio Tilburg te
verbeteren?
Heeft u positieve ervaringen of creatieve ideeën die u met anderen wilt delen?
We hopen de middag af te kunnen sluiten met een aantal mooie deals/afspraken. Deals betreffen alle
activiteiten die de kansen van vrouwen op weg naar vrijwilligerswerk en op de arbeidsmarkt vergroten.
Als dealmaker kunt u bijvoorbeeld:
trainingen verzorgen;
leerwerkplekken of stageplaatsen aanbieden;
vrouwen coachen en begeleiden;
sollicitatietraining geven;
vrouwelijk ondernemerschap stimuleren.

Kracht on Tour Tilburg Solutions Salon
Donderdag 1 december van 16.00 – 18.00 uur
Locatie Feniks NS Plein 17, 5014 DA Tilburg

Programma
15.45 uur: Inloop
16.00. uur: Welkomstwoord en toelichting op het belang van Kracht on Tour Tilburg door Gerda de Vries
(directeur Feniks).
16.20 uur: Aan de slag met de vraag: “Wat doet uw bedrijf/organisatie al om de financiële positie van
vrouwen te bevorderen of wat zou u kunnen doen?”
16.45 uur: Terugkoppeling en inventarisatie van de deals.
17.15 uur: Afsluiting met borrel en netwerken.
Meer informatie over Kracht on Tour kunt u vinden in de bijlage en op www.krachtontour.nl
Met een reply op deze e-mail kunt u zich aanmelden voor Kracht on Tour Tilburg Solutions Salon.
Graag vóór dinsdag 29 november reageren.

Hartelijke groet en graag tot ziens op 1 december!

Marcelle Hendrickx
Wethouder Tilburg
cultuur, onderwijs, jeugd(zorg), emancipatie,
integratie en p&o

Gerda de Vries
directeur Feniks,
Emancipatie Expertise Centrum Tilburg
NS Plein 17
5014 DA TILBURG
gerda.devries@fenikstilburg.nl
013-5421896 /06 20961816

Bijlage
Wat is Kracht on Tour?
Meer dan de helft van de vrouwen in de regio Tilburg staat financieel niet op eigen benen. Zij verdienen dus
minder dan € 900,- netto per maand. Dit heeft nadelige gevolgen. In het geval van echtscheiding (1 op de 3
huwelijken eindigt daarin) is het niet ongebruikelijk dat vrouwen in een uitkeringssituatie belanden.
Daarnaast benutten vrouwen die niet werken hun talenten niet of onvoldoende. Daarom wil minister Jet
Bussemaker op landelijk en regionaal niveau aandacht voor de financiële positie van vrouwen. Inmiddels
zijn er in diverse regio’s in Nederland Kracht on Tour- bijeenkomsten georganiseerd. De resultaten met het
sluiten van deals zijn heel positief. Nu is het de beurt aan de regio Tilburg…
Wat is een deal?
Deals zijn afspraken tussen lokale organisaties. De deals gaan over het creëren van kansen voor vrouwen
richting activering en kansen op de arbeidsmarkt. Deals kunnen betrekking hebben op snuffelstages,
vrijwilligerswerk, bedrijfsbezoeken, vacatures, doorgroei- en opleidingsmogelijkheden, mogelijkheden voor
thuiswerken. Daarnaast zijn training, coaching en advies, stimuleren van vrouwelijk ondernemerschap
deals. Deals kunnen ook over media-aandacht voor bewustwording van het belang van financiële
zelfstandigheid van vrouwen gaan. Bedrijven en organisaties in de regio Tilburg die een vrouwvriendelijk en
divers personeelsbeleid voorstaan nodigen we van harte uit. Kracht on Tour Tilburg biedt bij uitstek de
mogelijkheid dit op positieve wijze zichtbaar te maken onder de doelgroep en daarbuiten.

